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Crys Larson ‘Geen 
dag spijt gehad’
Eén jaar burgemeester Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 19 november 2019 werd 
Crys Larson geïnstalleerd 
als burgemeester van Wij-
demeren. Ruim een jaar 
later kijkt ze terug op haar 
eerste jaar burgemeester-
schap.

“In de brief aan de Koning 
schreef ik dat ik het aantrekke-
lijk vond om in een omgeving 
te werken waar de natuur zo 
aanwezig is, vooral het wa-
ter. Ik kende de Loosdrechtse 
plassen al. Daarnaast zocht 
ik enige herkenbaarheid met 
Ouder-Amstel waar ik vandaan 
kom. Dat bestaat uit twee dor-
pen en nu kon ik aan de slag 
in zes dorpen” opent Crys Lar-
son.

2020 bleek al snel anders te 
verlopen dan ze zich had voor-
gesteld. Het covid19- virus 
zorgde ervoor dat zij minder 
zichtbaar kon zijn. Mede door 
het feit dat mevrouw Larson 
ook zelf een kleine twee weken 
doorbracht in een ziekenhuis-
bed door het gevreesde virus 
en een paar weken thuis moest 
herstellen. “Het ontdekken van 
de dorpen, kennismaken met 
de bewoners en bedrijven, het 
was nu minder mogelijk. An-
derzijds was het intensief door-
dat we moesten omschakelen 
naar maatregelen in verband 
met zorg en veiligheid. Alle 
hens aan dek om het dragelijk 
te maken voor onze inwoners 
en bedrijven.”

Eenzaam
“Ik hoor het vaker, maar bur-

gemeester zijn is voor mij niet 
eenzaam. Ik word goed ge-
steund door mijn gezin. En 
ook door collega-bestuurders 
en medewerkers.” Hoewel ze 
geen twijfelaar is, ervaart Crys 
Larson wel de eindverantwoor-
delijkheid bij besluiten, maar 
het is geen last. Gaandeweg 
2020 ontdekte ze dat ze de por-
tefeuille ‘veiligheid en handha-
ving’ steeds boeiender begon 

te vinden. “Soms moet je hard 
en duidelijk optreden. Van hui-
selijk geweld tot ondermijning, 
het raakt heel vaak onze in-
woners en onze samenleving. 
Het werk heeft dus dikwijls 
twee kanten.” Mevrouw Larson 
heeft veel energie gestoken in 
preventieve maatregelen bij de 
coronagolf, zodat de bevolking 
wist waar men aan toe was. 
“Daar ben ik best trots op, die 

strategie heeft zich bewezen. 
Want we hadden in Wijdeme-
ren weinig excessen.”

Bestuurskracht
“Natuurlijk is Wijdemeren sterk 
genoeg om zelfstandig voort te 
blijven bestaan. We kunnen de 
ambities wel degelijk invullen”, 
zegt de burgemeester vol over-
tuiging. Ze wijst erop dat de 
interne organisatie groeit, ook 
het niveau van de plaatselijke 
politiek acht ze meer dan vol-
doende.

-Lees verder op pagina 4-

 Foto: De burgemeester bij haar installatie  (STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS)
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Profiteer NU van
onze decemberactie:

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

De hele maand december ontvangt u
50% korting op uw opstartkosten!
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Met de hulp van Vuister Makelaardij,
rijdt u niet stilletjes uw

droomhuis voorbij!

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

EURO

9

9

HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

MET DE SMART-APP
VOLUMEREGELING

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

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar

Wij verzorgen uw declaratie

INLOOSDRECHT

VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

Onze winkel wordt uitgebreid met zelfscan, 
mobiel zelfscannen en scan & go. Wij zijn 
daarom op 9 december de hele ochtend 
gesloten, en gaan om 14 uur weer open 

met een speciale opening. 

Vanaf 9 december om 14 uur kunt u met 
nog meer gemak uw boodschappen 

doen bij Albert Heijn Heijgalerij.

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

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

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Geldig van donderdag 3 december t/m woensdag 9 december

Op onze website vindt u alle vaste- en dagaanbiedingen.

Saucijzen letters, staven, broodjes en 
snacks, de lekkerste met rundergehaktvulling!

Letters € 9,99
Staven € 5,98
Verse kipragout
Bij 500 gr. 4 bouché‘s gratis!

Onze borrelplanken al 
vanaf € 5,- per persoon!

Gourmet, Fondue en steengrill schotels
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Wethouder besteedt geld aan diverse sociale 
projecten
Koken, dagbesteding, jongerenontmoetingsplek

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van 
Rijn kwam met de mede-
deling dat er voor de ko-
mende tijd financiën be-
schikbaar zijn voor diverse 
sociale projecten. Om pre-
cies te zijn: 97.000 euro uit 
het Innovatiebudget.

Aansluitend op het Herstel-
netwerk Gooi en Vechtstreek 
wil mevrouw Van Rijn ook het 
Herstelnetwerk Wijdemeren 
starten. Samen met instellin-
gen als Versa, MEE, Regio 
Gooi en Vechtstreek, GGZ en 
Jellinek. Ze wil om te begin-
nen stappen zetten in de strijd 
tegen eenzaamheid. Een pro-
bleem dat door het coronavi-
rus steeds sterker terugkomt. 
Ze denkt aan een inloopvoor-
ziening in Kortenhoef, waar 
mensen kunnen aansluiten 

voor een afhaalmaaltijd. Na de 
covid19- periode wordt het een 
gezamenlijke maaltijd. Met sa-
men koken, samen kletsen en 
elkaar helpen.

Ook is er een concreet plan 
om een dagpraktijk op te zet-
ten. “Dat is iets anders dan 
de Wijdehuizen, waar we mee 
gestopt zijn. Nu gaan we sa-
menwerken met de King Art-
hurgroep. Het is minder vrijblij-
vend dan een inloopochtend. 
Het gaat om de groep die nog 
niet in aanmerking komt voor 
een dagbesteding, maar voor 
wie het wel goed is dat ze sa-
menkomen. Ze kunnen dan 
activiteiten samen doen.” De 
locatie is nog niet definitief, 
mogelijk zou het 3-Luik in 
Loosdrecht hiervoor geschikt 
zijn.

JOP
Jongeren in Kortenhoef heb-

ben zelf contact 
gezocht dorps-
c o ö r d i n a t o r 
Saskia Hille. 
Ze willen graag 
een JOP, een 
jongerenon t -
moetingsplek. 
In de omgeving 
van de Padden-
poel, Bruinjoost 
en op de Park-
laan zorgen ze 
soms of vaak 
voor overlast. 
Het is maar hoe 
je er tegenover 
staat. Het gaat om zo’n 20 à 
30 hangjongeren, die zich be-
wust zijn van het feit dat ze 
niet overal geliefd zijn. Maar 
ze willen wel samenkomen, 
zeker in deze coronatijd. Over-
leg met gemeente heeft geleid 
tot een concrete plek: de Kwa-
kel. Dezelfde locatie waar eer-
der ook een JOP stond. “Deze 

wordt iets degelijker”, volgens 
de wethouder. Omwonenden 
als de scouting, Steen- en 
Houthandel Kortenhoef, de 
Plassenjagers, ’t Akkoord 
plus drie bewoners van deze 
zijtak van de Kwakel heb-
ben meegedacht. Evenals de 
jeugdwerker, de wijkagent en 
de BOA’s. Er komen voetbal-

doeltjes en mogelijk wordt de 
skatebaan ook verplaatst naar 
de JOP. Eind januari wordt het 
bouwwerk geplaatst, als de 
regels t.a.v. corona het toe-
staan. De jongeren zullen in 
een contract met Wijdemeren 
vastleggen wat hun rechten en 
plichten zijn.

Doe mee en verrijk de toekomst van    
Wijdemeren
WIJDEMEREN
De gemeente Wijdemeren 
nodigt inwoners en onder-
nemers uit om mee te den-
ken over de toekomst van 
Wijdemeren. Op www.wij-
demerenverrijkt.nl kan ie-
dereen de dromen, kansen 
en dilemma’s die in kaart 
zijn gebracht aanscherpen 
of verrijken.

Wijdemeren is een prachtige 
groene en waterrijke oase 
omringd door grote steden. 
Om de waarden van onze 
prachtige gemeente te koes-
teren en kansen voor de toe-
komst te benutten moeten we 
nu richting bepalen en keu-
zes maken. Daarom werkt 
de gemeente aan een omge-
vingsvisie. Wethouder Klink: 
“Een visie op de toekomst is 
nodig omdat natuur, wonen, 
economie, bereikbaarheid en 
duurzaamheid de komende 
jaren allemaal om een plek 
vragen in de schaarse ruimte. 
We willen woningen bouwen 

die passen bij de behoeften 
van onze inwoners, en nieu-
we woonvormen toepassen, 
ruimte maken voor onder-
nemers en recreatie. En we 
moeten de overstap maken 
op duurzame energiebronnen 
die we ook lokaal opwekken. 
Dat betekent dat we keuzes 
moeten maken omdat onze 
leefruimte beperkt is. De ge-
meente is van ons allemaal, 
daarom wil ik iedereen oproe-
pen om mee te denken.”

Digitaal werkatelier
Op 8 december van 18.00 tot 
21.00 uur organiseert de ge-
meente een digitaal werkate-
lier om samen met inwoners 
en ondernemers in gesprek 
te gaan over de visie op de 
toekomst en de keuzes die er 
zijn. Aanmelden kan via
www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
Eerder dit jaar zijn dromen, 
kansen en dilemma’s verza-
meld. Ook zijn de trends en 

ontwikkelingen in kaart ge-
bracht. Daar zijn drie belang-
rijke ambities voor de toe-
komst uit voort gekomen die 
de gemeente aan wil scher-
pen en verrijken: Dit zijn

1. Behoud en versterking van 
de woon- en leefkwaliteit in de 
kernen en linten.

2. Ruimte bieden aan onder-
nemers voor (nieuwe) econo-
mische activiteiten en inves-
teren in bereikbaarheid.
3. Natuurbehoud, land-
schapsbeheer en vergroten 
van de biodiversiteit (dier- en 
plantensoorten)

De gemeente verzamelt alle 

input en neemt de adviezen 
mee bij het opstellen van de 
omgevingsvisie. Naar ver-
wachting is de omgevingsvi-
sie in de eerste helft van 2021 
klaar en wordt dan ter besluit 
voorgelegd aan de gemeente-
raad.
Zie: www.verrijkwijdemeren.nl

Foto: De nieuwe JOP 

Foto: met dank aan Wijdemeren van Boven 
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Als voorbeeld van de inzet 
noemt ze de afdeling ‘ruim-
telijke ordening’ die keihard 
werkte aan tientallen omge-
vingsvergunningen voordat 
de nieuwe provinciale omge-
vingsverordening van kracht 
werd. “Er zijn wel forse uitda-
gingen. Denk aan de financiën 
en de woningbouw.” Dat het 
enthousiaste voornemen om 
te komen tot één gemeente 

Gooi en Vecht op een lager 
pitje draaide, is voor mevrouw 
Larson wel logisch: “We had-
den een paar andere proble-
men dit jaar. Het onderzoek 
naar de organisatie komt na-
tuurlijk nog wel. Ik moet zeg-
gen: de samenwerking in de 
regio is in ieder geval heel 
goed. Ook met drie nieuwe 
burgemeesters in Huizen, La-
ren en Wijdemeren.”

2021
Als de versoepeling er komt, 
dan hoopt Crys Larson dat 
2021 meer bewegingsvrijheid 
zal bieden. Verder hoopt ze 
een inhaalslag te maken met 
de kennismaking met vereni-
gingen, bedrijven en inwoners. 
“Nee, niet dagelijks, maar wel 
intensief. Het wordt een jaar 
waarin nog heel veel te doen 
valt. Ik heb er zin in, ik heb nog 
dag spijt gehad van Wijdeme-
ren.”

   

SP bezorgd over bereikbaarheid
Boermans: Juist blij met verbetering
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Socialistische Partij, 
werkgroep Wijdemeren, 
maakt zich ernstig zorgen 
over de bereikbaarheid 
van de zes Wijdemeer-
se dorpen. In de buslijn 
104 tussen Hilversum en 
Nieuw- Loosdrecht wordt 
gesneden en buslijn 106 
Hilversum – Nederhorst 
den Berg krijgt een ande-
re route. Al vanaf 3 januari 
2021. Wethouder Boer-
mans is juist blij met de 
wijzigingen.

Volgens Connexxion gaat het 
om ongeveer vijf procent min-
der ritten. Als na de coronacri-
sis blijkt dat de lijnen wel weer 
nodig zijn, kan het vervoer 
op de verschillende trajecten 
weer worden opgepakt.

Lijn 104, Hilversum- Nieuw 
Loosdrecht, rijdt nu nog elk 
half uur, maar gaat straks in 
het weekend nog maar één 
keer per uur rijden. Lijn 106 
krijgt vanaf Veenstaete aan de 
Kerklaan te Kortenhoef een 
andere route. Niet meer via 
de Kortenhoefsedijk en N201, 
maar via Noordereind, Heren-

weg en Middenweg naar Ne-
derhorst den Berg en Weesp.

De SP wijst op bewonersavon-
den en op gemeentelijke uit-
gangspunten waarin duidelijk 
wordt gesteld dat men vóór be-
houd van frequente OV-buslij-
nen is. En als er al sprake zou 
zijn van verlies moest er een 
redelijk alternatief zijn. Voor 
scholieren en mensen die af-
hankelijk zijn van de bus zou 
er iets geregeld moeten zijn 
en bijzondere hot spots zou-
den ontsloten moeten worden. 
‘Maar nu lijken we stevig naast 
het net te vissen. Niet rendabel 
dus verdwijnen en of verschra-
len busverbindingen. Ook bij 
ons!’, schrijft de SP.

De werkgroep heeft de ge-
meente een aantal vragen ge-
steld over het versneld wijzi-
gen van de lijnen 104 en 106. 
Men wil onder andere weten of 
de gemeente een alternatief 
heeft, wordt de dienstregeling 
vanaf januari gedeeltelijk over-
genomen door een ander. Of 
neemt de gemeente zelf een 
initiatief? De gemeente heeft 
bij de aanbesteding van het 
openbaar vervoer een wen-
senpakket op tafel gelegd, 
waaruit naar voren kwam dat 

Wijdemeren goed bereikbaar 
moet blijven. Wat is daar te-
recht van gekomen? De SP 
meldt dat men begrip heeft 
voor de nadelige gevolgen 
voor het openbaar vervoer 
door de coronacrisis, doch 
‘verschraling kan niet het ant-
woord zijn’.

Reactie
wethouder Boermans
Wethouder Joost Boermans 
ziet geen verschraling zoals 
de SP stelt. “Ik ben juist blij 
met een bus over de Mid-
denweg en langs Ankeveen.” 
Doordat het aantal reizigers 
tijdens de coronacrisis sterk 
gedaald is, wordt op de ge-
hele dienstregelingen in de 
regio Gooi en Vechtstreek be-
zuinigd. De aanpassingen die 
de provincie Noord-Holland 
nu heeft aankondigd, zijn voor 
het OV-aanbod in Wijdemeren 
relatief zeer beperkt in verge-
lijking met de regio. Voor Wij-
demeren is er een aanpassing 
voor lijn 104 die op zaterdag 
en zondag één keer per uur 
gaat rijden in plaats van twee 
keer per uur. Wat buslijn 106 
betreft ben ik juist heel blij dat 
de provincie ons goed heeft 
gehoord en er uiteindelijk 
niet bezuinigd wordt op deze 
dienstregeling. Ook is de door 
ons gewenste aanpassing 
toegekend. Ik ben zeer tevre-
den dat al per januari a.s. een 
bus over de Middenweg gaat 
rijden. Door dit nieuwe tracé 
wordt de OV-bereikbaarheid 
van Ankeveen en het bedrij-
venterrein Nieuw-Walden mo-
gelijk gemaakt. Dat was een 
van de wensen en daaraan 
geeft de provincie nu gehoor 
aan.

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein

in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56 

                            www.deboektique.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

Alles voor een
lekkere pakjesavond:

Sinterklaastaartjes, 
amandelletters en –

staven,  
Speculaaspoppen WIJ ZIJN ER 

OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl



Denk mee over
laadpalen in uw buurt

Wijdemeren
informeren

>   Masterclass ondernemers
Op dinsdag 8 december is er een online 

masterclass voor ondernemers over cyber-

criminaliteit. De masterclass is van 20.00 

tot 21.30 uur via Zoom. In deze crisistijd 

worden ondernemers veelvuldig opgelicht 

met nepmails, gijzelsoftware en hacks. In de 

online masterclass leert u wat u kunt doen 

om de kans op cybercrime te verkleinen.

De masterclass wordt georganiseerd door 

de gemeente, PVO Midden-Nederland en 

het CCV . Aanmelden kan via

info@wijdemeren.nl. 

>   Inzameling GFT
In de wintermaanden bent u waarschijnlijk 

minder in de tuin aan het werk. Daarom 

wordt het GFT afval vanaf 1 december tot 

en februari eens per twee weken opgehaald. 

Vanaf maart komt de GAD weer wekelijks 

langs om GFT afval in te zamelen. Bekijk 

voor alle ophaalmomenten de kalender op 

www.gad.nl.

> Sanering speeltuin Uiterdijksehof
In de speeltuin Uiterdijksehof in Nederhorst

den Berg is onderzoek gedaan naar vervuiling 

in de grond. Uit dit onderzoek blijkt dat op

diverse plaatsen in de speeltuin lichte 

vervuiling voorkomt. Deze vervuiling is 

ongevaarlijk voor u, uw kinderen en uw 

huisdieren. Het is wettelijk ook niet verplicht 

om deze te verwijderen. Maar omdat het 

om een speeltuin gaat, willen we hier extra 

voorzichtig mee zijn en dus gaan we de 

grond saneren. Op donderdagavond

3 december organiseren we een digitale 

bewonersavond waarin we een toelichting 

geven en vragen beantwoorden. Wilt u 

hierbij aanwezig zijn, mail dan naar

overmeer-zuid@wijdemeren.nl.

>   Cyberagenten gezocht!
Kinderen zijn steeds vaker en langer online: 

ze gamen, appen en TikTokken wat af.

Vaak zijn ze zich niet bewust van de gevaren 

online. Dat maakt hen een makkelijk doelwit 

voor hackers en andere online criminelen. 

De game HackShield maakt hen weerbaar 

tegen cybercriminaliteit. Is uw zoon of 

dochter tussen de 8 en 12 jaar? Ga dan naar 

www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren 

voor meer informatie en om uw zoon of 

dochter aan te melden. Wie weet wordt hij 

of zij dé cyberagent van Wijdemeren!

O�  ciële
bekendmakingen

In 2021 zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen. Door de coronacrisis 
verlopen deze verkiezingen anders 
dan gebruikelijk. Zo kunnen stemmen 
verdeeld over drie dagen worden 
uitgebracht: op maandag 15,
dinsdag 16 en woensdag 17 maart 
2021. We hebben daarom meer 
stembureauleden en tellers nodig. 

Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers 

hun stem op een juiste manier kunnen uit-

brengen. Bijvoorbeeld door de controle van 

stempassen en identiteit en het uitreiken van 

stembiljetten aan de kiezers. Het is mogelijk 

dat u naast uw functie op het stembureau 

tijdelijk ingezet wordt als gastvrouw of –heer. 

U ontvangt de kiezers en zorgt dat zij de

coronamaatregelen opvolgen en veilig

kunnen stemmen.

Wat bieden wij?
Als stembureaulid of teller krijgt u een kijkje 

achter de schermen van de verkiezingen. Het 

staat goed op uw cv en u krijgt er een leuke 

vergoeding voor.  De vergoedingen liggen 

naar verwachting tussen de 50 en 175 euro. 

Voordat u aan de slag gaat op een stembu-

reau zorgen we dat u voldoende kennis heeft. 

Hiervoor doet u een e-learning en woont u 

een informatiebijeenkomst bij.

Meld u aan!
Bent u flexibel, nauwkeurig, minimaal 18 jaar op 

15 maart 2021 en op één van de verkiezingsda-

ta de gehele dag en avond beschikbaar? Dan 

zijn we op zoek naar u! Meld u vóór 1 februari 

2021 aan via

www.wijdemeren.nl/stembureauleden.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

Flyer coronahulp  

Heeft u hem al gezien? De flyer van het

dorpenteam over hulp en ondersteuning in 

deze coronatijd? Deze is bijgevoegd in de

krant van deze week. Aarzel niet om contact 

op te nemen als u hulp wenst of wilt geven

aan anderen!

#mooiWijdemeren
@maivandermeulen

Vanaf dinsdag 1 december geldt 
in heel Nederland een mondkap-
jesplicht in onder andere winkels, 
musea, in stations en bij bushaltes. 
Leerlingen vanaf het voortgezet on-
derwijs moeten ook een mondkapje 
gaan dragen. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen van 13 jaar en 
ouder.

Heeft u een minimuminkomen en is dit bij ons 

bekend, dan krijgt u (per huishouden) twee 

wasbare mondkapjes toegestuurd. 

Soorten mondkapjes
Een mondkapje moet de neus en mond vol-

ledig bedekken en moet ontworpen zijn om 

de verspreiding van virussen tegen te gaan. 

Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die 

te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. 

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus 

en mond niet volledig, en mag daarom niet 

worden gebruikt als alternatief voor een 

mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 

een sjaal of bandana.

Mondkapje vanaf 1 december verplicht



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 41: afwijken bestemmingsplan 

   horeca naar recreatie (hotel-) appartemen-

   ten (24.11.2020)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 26: realiseren kelder (18.11.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 76: plaatsen dakkapel 

   (18.11.20)

- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (15.11.20)

- achter Moerendael 1: inrichten tijdelijk

   baggerdepot (12.11.20)

- Koninginneweg 64: plaatsen twee dakkapel-

   len (19.11.20)

- Kortenhoefsedijk 9: plaatsen dakopbouw 

   met nokverhoging (13.11.20)

- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning 

   (13.11.20)

- naast Kromme Rade 9: afwijken bestem-

   mingsplan vergroten bouwvlak bedrijf 

   (12.11.20)

- Rading 194: kappen drie bomen (16.11.20)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 24: plaatsen dakkapel (20.11.20)

- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (25.11.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken 

   bestemmingsplan bouwen bedrijfsgebouw 

   (13.11.20)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: afwijken 

   bestemmingsplan vergroten camping  (13.11.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: opname 

   bouwvlak op onbebouwd bedrijfsperceel 

   (21.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen 

   woning (14.11.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 178: afwijken

   bestemmingsplan bedrijf naar wonen (13.11.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen inte-

   rieur achter- en linker zijgevel en toevoegen 

   dakramen (15.11.20)

- achter Oud-Loosdrechtsedijk 63: afwijken 

   bestemmingsplan gebruik hooiberg naar 

   wonen (12.11.20)

- Oud-loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werk-

   plaats (20.11.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 165: plaatsen woon-

   boot (16.11.20)

- Naast Oud-Loosdrechtsedijk 235: bouwen 

   zeven appartementen en twaalf herenhuizen 

   (24.11.20)

- Prinses Beatrixstraat 4: plaatsen terras-

   overkapping (23.11.20)

- Rading 146: plaatsen gevelreclame (23.11.20)

- Rading 194: kappen drie bomen (23.11.20)

- naast Trekpad 41: vernieuwen schuur (23.11.20)

- Veendijk 5a: maken uitbouw (24.11.20)

- Vuntuslaan 6: plaatsen dakopbouw (19.11.20)

- Vuntuslaan 10: plaatsen dakopbouw (19.11.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 23 zonnepanelen 

   (16.11.20)

- Eilandseweg 9: plaatsen steiger met zwem-

   trap (19.11.20)

- Eilandseweg 19c: vervangen beschoeiing 

   (19.11.20)
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Bouwen en wonen

Denk mee over de toekomst van 
Wijdemeren!
Op www.wijdemerenverrijkt.nl kunt 
u de dromen, kansen en dilemma’s 
die in kaart zijn gebracht aanscher-
pen of verrijken.

Wethouder Klink: “We werken op dit moment 

aan de omgevingsvisie. Dat doen we graag 

samen met iedereen die woont en werkt in 

deze prachtige gemeente. Een visie op de 

toekomst is nodig omdat natuur, wonen, 

economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de 

komende jaren allemaal om een plek vragen 

in de schaarse ruimte. We willen woningen 

bouwen die passen bij de behoeften van onze 

inwoners, en nieuwe woonvormen toepas-

sen, ruimte maken voor ondernemers en 

recreatie. En we moeten de overstap maken 

op duurzame energiebronnen die we ook 

lokaal opwekken. Dat betekent dat we keuzes 

moeten maken omdat onze leefruimte beperkt 

is. De gemeente is van ons allemaal, daarom wil 

ik iedereen oproepen om mee te denken.” 

Digitaal werkatelier
Praat u liever digitaal mee? Meld u dan aan 

voor het digitale werkatelier op 8 december. 

Meer informatie en het aanmeldformulier 

staan op www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
Naar verwachting is de omgevingsvisie in de 

eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter 

besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren

Steeds meer inwoners rijden in een 
elektrische auto. Als gemeente zijn 
we daar blij mee, want elektrisch 
rijden draagt bij aan het terugdrin-
gen van de CO2 uitstoot. Inwoners 
kunnen gratis een laadpaal voor de 
openbare ruimte aanvragen. Om 
dit aanvraagproces te versnellen, 
hebben we voor alle wijken in kaart 
gebracht waar de komende jaren 
openbare laadpalen geplaatst kun-
nen worden. Wat vindt u van deze 
locaties? Denk met ons mee!

Tot nu toe zochten we bij iedere individuele 

aanvraag voor een laadpaal naar een geschik-

te locatie. Dit is een tijdrovend proces. Door 

de locaties van alle toekomstige laadpalen 

in één keer vast te stellen, kunnen we deze 

doorlooptijd verkorten en weten we zeker dat 

we in de toekomst een dekkend netwerk van 

laadpalen hebben. Win-win dus.

Laadpalenkaart
Voor het zover is, willen we u vragen om 

mee te denken. Hebben we locaties over het 

hoofd gezien? Is er een plek die niet handig 

gekozen is? We horen het graag! U kunt 

tot en met zondag 13 december uw reactie 

geven. Ga naar www.wijdemeren.nl/laadpaal 

voor de kaart met laadpalen.

Vervolgstappen 
Alle binnengekomen reacties bekijken we 

zorgvuldig. Per locatie overwegen we of deze 

moet worden aangepast naar aanleiding van 

de reacties. Hierna wordt er een verkeersbesluit 

genomen om op alle voorgestelde locaties een 

laadpaal te kunnen plaatsen. Het besluit wordt, 

naar verwachting, beging volgend jaar bekend-

gemaakt. De laadpalen worden pas geplaatst na 

een aanvraag van een inwoner.

Denk mee over de laadpalen in uw buurt

U heeft ze in de afgelopen periode 
vast vaker gezien dan anders: onze 
buitengewoon opsporingsambtena-
ren. De boa’s zijn in coronatijd bijna 
overal tegelijk. Wat doen zij precies 
en waar kunnen zij u bij helpen?

“We zijn de ogen en oren in de wijk voor de 

gemeente én de politie”, vertelt boa Erdal 

Egirgen. “We pakken overlast en ergernissen 

aan die te maken hebben met leefbaarheid en 

veiligheid. Dat laatste doen we in samen-

werking met de politie. Denk bijvoorbeeld 

aan parkeeroverlast, burenruzies, overlast 

van zwerfafval of het afsteken van vuurwerk. 

We zoeken altijd samen met inwoners naar 

een oplossing. Als het niet anders kan treden 

we ook op met handhaving en maken we in 

voorkomende gevallen proces-verbaal op.”

Handhaving coronamaatregelen
Het afgelopen jaar lag de nadruk op hand-

having van de coronamaatregelen. “In de 

zomer waren we veel bij de stranden en op 

de plassen aanwezig. Ook spraken we met 

inwoners, horecaondernemers, winkeliers en 

sportverenigingen. De continue verandering 

van de maatregelen zorgt bij iedereen voor 

veel extra werk, en soms ook verwarring. We 

proberen dit zo goed mogelijk te begeleiden, 

met begrip voor iedere situatie.”

Aanspreekpunt per gebied
Boa Erdal Egirgen is verantwoordelijk voor 

Nederhorst den Berg, Alex Buitenhuis voor 

Breukeleveen en Loosdrecht en Joery Witte 

voor Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef. 

Wilt u een melding doen? Bel naar de ge-

meente via telefoonnummer 14 035 en vraag 

naar ‘uw’ boa of doe een melding in Fixi. Kijk 

ook op

www.wijdemeren.nl/hulpdiensten. 

Boa’s bij u in de buurt 

Deze foto is gemaakt voor de coronacrisis. Op de foto v.l.n.r. Alex Buitenhuis, Joery Witte, Erdal Egirgen



- achter Juliana-Bernhardplein 6: bouwen 

   twaalf woningen (15.11.20)

- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel 

   (16.11.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28: realiseren veranda (24.11.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (19.11.20)

Loosdrecht
- ter hoogte van Boegspriet 10: plaatsen voet-

   gangersbrug (24.11.20)

- Horndijk 34: bouwen botenhuis en plaatsen 

   beschoeiing/damwand (19.11.20)

- Horndijk 34a: bouwen botenhuis en

   beschoeiing (20.11.20)

- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met 

   zonnepanelen (23.11.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen 

   woning (24.11.20)

- Paulus Potterlaan 6: plaatsen dakkapel 

   (23.11.20)

- Rading 194: kappen drie bomen (25.11.20)

- Tjalk 68: uitbreiden woning (25.11.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Partiële herzie-
ning Eilandseweg 2, Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdem-

eren maken overeenkomstig artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. 

van de Algemene wet bestuursrecht bekend 

dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn 

vergadering van 8 oktober 2020 het bestem-

mingsplan  Partiële herziening  Eilandseweg 

2 in Nederhorst den Berg gewijzigd heeft 

vastgesteld. De toelichting; de regels en de 

verbeelding zijn gewijzigd in verband met een 

opgenomen geluidszone. 

Het plan
Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg 

2 wordt gevraagd om de bestemming van zijn 

woning te wijzigen van bedrijfswoning naar 

burgerwoning.

Inzage
Het bestemmingsplan, en de daarbij beho-

rende stukken, ligt vanaf 3 december 2020  

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-va00). 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-be-

stemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende 

genoemde termijn beroep instellen tegen de 

door de raad bij de vaststelling van het plan 

aangebrachte wijzigingen. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de voorzitter van genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling, en daarmee het 

bestemmingsplan, treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Clubgebouw en 
loods watersportvereniging de 
Watervogels Oud-Loosdrechtse-
dijk 103b, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdem-

eren maken overeenkomstig artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. 

van de Algemene wet bestuursrecht bekend 

dat de gemeenteraad van Wijdemeren in 

zijn vergadering van 8 oktober 2020 het 

bestemmingsplan Clubgebouw en loods 

watersportvereniging de Watervogels aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht ge-

wijzigd heeft vastgesteld. De toelichting over 

het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 

met betrekking tot het stikstofonderzoek; 

akoestisch onderzoek industrielawaai en het 

aspect gevaar. 

Het plan
Het bestuur van watersportvereniging de Wa-

tervogels is voornemens om het terrein aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 103b her in te richten. 

De bestaande bebouwing (loods met aange-

bouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er 

zal in de nabijheid van de te slopen opstallen 

een nieuwe loods worden opgericht en dieper 

het gebied in een clubgebouw.

Inzage
Het bestemmingsplan, en de daarbij beho-

rende stukken, ligt vanaf 3 december 2020  

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-va00). U kunt 

de stukken ook digitaal opvragen via info@

wijdemeren.nl. 

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-be-

stemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende 

genoemde termijn beroep instellen tegen de 

door de raad bij de vaststelling van het plan 

aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de voorzitter van genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling, en daarmee het 

bestemmingsplan, treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Verkeersbesluiten 

Loosdrecht
- Vuntuslaan t.h.v. huisnr. 28: opheffen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in 

verband met omstandigheden belanghebben-

de (12.11.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen 

in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970 

per 17-11-2020 uit te schrijven naar Land 

Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem 

dan contact op de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar burger-

zaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP) 

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:

-H.M.C. van der Laan, geboren 12-06-1969 

uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar burger-

zaken@wijdemeren.nl.

>  Drank- en horecavergunning

Loosdrecht
- Drank- en horecavergunning (10-11-2020) ; 

Het Nieuw Kompas B.V, Oud-Loosdrechtsedijk 

203 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 18 november 2020 

een nieuwe noodverordening vastgesteld. De 

noodverordening is te raadplegen op www.

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

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

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

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

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

Persoonsregistratie

Verkeer
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Advertorial

Kliniek Heihof biedt    
natuurlijke schoonheid

HILVERSUM
Lachrimpeltjes, kraaien-
pootjes of een wenkbrauw-
frons. Bij het verstrijken 
van de jaren ontkom je er 
niet aan. Wie er toch jong 
en fris uit wil blijven zien, 
kan voor een goede en 
betaalbare behandeling 
terecht bij Kliniek Heihof 
in Hilversum. Voor je het 
weet, stap je weer stralend 
naar buiten.

“Wij staan voor natuurlijke 
schoonheid” benadrukt Wil-
ma Schoutens-Buijsmann. “Bij 
behandelingen met botox en 
fillers wordt vaak gedacht dat 
je met opgespoten lippen en 
een ‘plastic fantastic’ gezicht 
het pand verlaat. Maar niets is 
minder waar. In Kliniek Heihof 
willen we de natuur een handje 
helpen, zonder dat het er dik 
bovenop ligt dat je iets aan je 
gezicht hebt gedaan. Het gaat 
erom dat je er opgefrist uitziet, 
dat het wat verjongd is.”

Breed publiek
Huidspecialist Schou-
tens-Buijsmann is al zeven 
jaar eigenaar van de kliniek. 
Met een klantenkring van ruim 
1300 mensen spreekt zij een 
breed publiek aan. Het klan-
tenbestand bestaat vooral uit 
dames -en een enkele heer- in 
de leeftijd van 35 tot 65 jaar. 
Mensen die iets aan hun rim-
pels, lijnen, kuiltjes of schadu-
wen willen doen. En dat kan 
ook in coronatijd. “Het is alleen 
maar hygiëne bij ons” verze-

kert Wilma.

Liquid facelift
Een vertrouwd gezicht bij Kli-
niek Heihof is Veerander Ghot-
ra. De cosmetisch arts werkt op 
maandag, dinsdag en donder-
dag en heeft veel expertise op 
het gebied van de liquid face-
lift. Dit is een betaalbare facelift 
met fillers die de natuurlijke op-
bouw van het gezicht herstelt. 
Wilma: “Als je ouder wordt, 
worden de weke delen in je ge-
zicht minder. De structuur slinkt 
en valt weg. Dokter Ghotra kan 
dat heel mooi terugbrengen. 
Hij vult het natuurlijke volume 
op en maakt het gezicht weer 
zoals het was. Na één tot an-
derhalf jaar neemt de liquid fa-
celift langzaam af en een klein 
beetje filler erbij is voldoende 
om het bij te werken.”

Tweede arts
Melissa Gomez is sinds kort als 
tweede arts verbonden aan de 
kliniek. Zij heeft net als Veeran-
der een masteropleiding esthe-
tische geneeskunde (ECAM) 
gevolgd en is zeer bekwaam in 
het verrichten van cosmetische 
ingrepen zoals o.a. de behan-
delingen met botox en fillers, 
maar ook draadliften is een van 
haar expertises. De draadlift 
behandeling wordt begin 2021 
als additionele behandeling in 
Kliniek Heihof geïntroduceerd

Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend 
met veilige middelen gewerkt, 
legt Wilma uit. “We gebruik fil-

lers op basis van hyaluronzuur, 
dat is een lichaamseigen stof. 
Bij de botoxbehandeling wer-
ken we met het gerenommeerd 
product Dysport Botuline Toxi-
ne A. Dat geeft een veilig en 
mooi resultaat.”

“WE ONDERSCHEI-
DEN ONS DOOR EEN 
GOEDE PRIJS-KWALI-
TEITVERHOUDING.”

Hele week open
Met de komst van de nieuwe 
arts, die op woensdag, vrijdag 
en zaterdag werkt, is Kliniek 
Heihof de hele week open. 
“Dat is erg fijn,” merkt Wilma 
op. “Mensen kunnen nu op 
hun dag naar keuze komen.” In 
zeven jaar tijd heeft de kliniek 
een enorme groei gemaakt. 
Daarom verhuisde het bedrijf 
vorig jaar naar een grotere lo-
catie. Een prachtig pand in het 
Oude Dudok Pompgemaal aan 
het Laapersveld 1, met gratis 
parkeermogelijkheden. “Onze 
behandelingen zijn heel be-
taalbaar,” voegt de eigenaar 
eraan toe. “We onderscheiden 
ons door een goede prijs-kwa-
liteitverhouding. Een goede 
en veilige behandeling moet 
voor iedereen bereikbaar zijn, 
vinden we. Tot 1 januari loopt 
onze actie van 10 euro korting 
op alle behandelingen. Dus 
een botoxbehandeling voor 
79 euro en een filler voor 185 
euro. Meer informatie vinden 
mensen op onze website 
www.kliniekheihof.nl.”

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

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

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

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

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
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Coronacijfers kris kras
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De redactie presenteert u 
een aantal cijfers die met 
het covid19- virus in Wij-
demeren te maken heb-
ben. Zowel medisch als op 
het gebied van veiligheid 
en economie. Het is geen 
volledig beeld, maar het 
biedt u enig inzicht in de 
gevolgen.

Medisch
Het beeld van het aantal be-
smettingen in de zes dorpen 
vertoont overeenkomsten met 
wat er landelijk gebeurde. In 
week 43 (eind oktober) wa-
ren er ongeveer 80 besmette 
personen, dat daalde van 50 
in week 45 naar 30 in week 
47 (16-22 november). Op 16 
november waren er vier per-
sonen overleden aan het virus 
en lagen er drie in het zieken-
huis. 

Veiligheid
In Wijdemeren waren er geen 
excessen qua veiligheid. De 

inzet van hosts op de strand-
jes leidde de drukte in goede 
banen, volgens een woord-
voerder van de gemeente. 
De BOA’s werkten 54 uur 
per week, ze hebben geen 
processen-verbaal gegeven. 
Er waren slechts twee waar-
schuwingen, één keer voor 
teveel personen op een ver-
jaardag en één horecaonder-
nemer kreeg een aanmaning 
omdat hij zijn zaak te laat 
sloot. De politie schreef vijf 
bonnen uit in Loosdrecht en 
drie in Nederhorst den Berg. 
Te weinig afstand nemen was 
de hoofdreden. 

NOW- uitkeringen
Er zijn diverse regelingen om 
ondernemers tegemoet te 
komen in de verliezen die ze 
hebben geleden als gevolg 
van het virus. De bekendste 
is de zgn. NOW- uitkering, 
Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid, als vergoe-
ding van de loonkosten. In de 
eerste NOW- ronde ontvingen 
Wijdemeerse bedrijven bij el-
kaar: 5.342.512 euro. In de 

tweede NOW- ronde (16-11-
’20) was dat aanzienlijk min-
der, nl. 2.938.928, maar liefst 
45% minder. Dat is overi-
gens een landelijk beeld. Per 
1000 inwoners was de uitke-
ring bij NOW-1 gemiddeld € 
219.333,- en bij NOW-2 was 
dat € 120.656. 

Op de lijst van NOW-2 staan 

96 ontvangers, van koploper 
Lamme Textiel (ruim 4 ton) 
tot een bedrijf dat € 856,- ont-
ving. 

Cultureel
Slechts twee Wijdemeerse 
culturele instellingen kre-
gen noodsteun uit een cul-
tureel potje van de provincie 
Noord-Holland. In totaal ging 

het om 11 miljoen voor 100 
musea, theaterpodia, biblio-
theken e.d. 65% was een pro-
vinciale subsidie en 35% werd 
bijgelegd door de gemeente. 
Kasteel-museum Sypesteyn 
uit Loosdrecht ontving € 
14.285 (incl. 5000 van de ge-
meente) en het Ankeveense 
Theater De Dillewijn: 11.428 
euro (4000 gemeente).

Advertorial

Comenius College, school waar je je thuis voelt
Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Dagelijks fietsen bijna 400 
scholieren vanuit de zes 
Wijdemeerse dorpen naar 
de lommerrijke lanen naast 
de ’s-Gravelandseweg 
waar het Comenius College 
is gevestigd aan de Bison-
laan, naast het Corversbos. 
Een scholengemeenschap 
mavo-havo-atheneum-gymna-
sium met plusminus 1400 
leerlingen. Rector Robert 
van der Sijde (40) werkt er 
nu ruim een jaar en vertelt 
graag over nieuwe onder-
wijskundige stappen.

“Het is mijn eerste baan als 
rector en ik had direct een tur-
bulent jaar, door het covid-vi-
rus, waardoor veel zaken to-
taal anders liepen. Maar ik voel 
me hier op m’n plek, dit is een 
scholengemeenschap met een 
hart voor de kinderen. En als 
mensen-mens kan ik hier heel 
goed functioneren”, opent de 
40-jarige ex-godsdienstleraar, 
getrouwd en vader van drie 

kinderen. Op dit moment is de 
school bezig met het verwe-
zenlijken van een nieuwe visie 
waarin vertrouwen, aandacht 
en ruimte centraal staan. “Dat 
zijn algemene begrippen, maar 
met een roadmap willen we 
stap voor stap onder andere 
realiseren dat de lessen anders 
worden vorm gegeven, dat de 
leerlingen meer verantwoor-
delijkheid krijgen en dat het 
gebouw een nog betere werk-
omgeving wordt.” Zo streeft het 
Comenius ernaar dat leerlin-
gen een flexibel rooster zullen 
krijgen dat past bij de capaci-
teiten en voorkeuren van de 
leerlingen. Ook vindt men het 
belangrijk dat de ‘warme’ zorg 
voor leerlingen blijft en nóg 
verder wordt uitgebreid. Qua 
verantwoordelijkheid is het 
goed dat een leerling de regie 
heeft bij een oudergesprek, en 
zelf zijn docent en ouders ver-
telt wat goed gaat en wat be-
ter kan. Het nieuwe, kleurrijke 
logo en de vernieuwde website 
laten deze ontwikkelingen zien.
De scholengemeenschap wil 
meer zijn dan een leeromge-

ving, waarin nieuwsgierigheid 
en ontdekkend leren centraal 
staan. Ook de school als com-
munity, ontmoetingsplaats, 
past in het beeld van 2020 en 
daarna. Van der Sijde wijst op 
een zeer geslaagd brugklas-
kamp, met een overnachting 
in legertentjes. Of de bandjes-
avond waar de jonge muzika-
le talenten hun vaardigheden 
kunnen tonen. Met 118 leer-
lingen deden de havo-4 leer-
lingen mee aan een reeks van 
sociale projecten. Ze schoffel-
den, deden boodschappen en 
bezochten ouderen en behoef-
tigen. Er is dus veel meer dan 
alleen lessen volgen.

Open Dag
Door de omstandigheden van 
het coronavirus zijn alleen de 
groepen-8 welkom op de Open 
Dag op 16 januari (geldt voor 
alle middelbare scholen). Voor 
de ouders is er buiten van alles 
georganiseerd en kunnen zij 
vragen stellen aan docenten, 
mentoren en zorgcoördinato-
ren. Uiteraard onder het genot 
van verse koffie en muziek van 

de leerlingen. Met een Virtual 
Reality-bril kun je ook het ge-
bouw van binnen bekijken. Bin-
nen worden de basisschool-
leerlingen rondgeleid door 
Comenius-leerlingen, com-
pleet met een speurtocht. Alles 
gaat uiteraard wel volgens een 
tijdslot.

Tot slot
Het Comenius is en blijft een 
school met uitstekend onder-
wijs dat leidt tot goede resulta-
ten. Met aandacht voor elkaar, 
zelf kiezen en ontdekkend le-
ren / ontmoeten is het een plek 
waar je je thuis voelt.

  

 Foto: Rector Robert van der Sijde
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Laatste kans op griepprik!
LOOSDRECHT
Op 8 december, van 17.30-
18.00 uur worden in de 
huisartsenpraktijk de laat-
ste griepprikken gegeven 
voor mensen die de prik 
nog niet hebben gekregen, 
maar er wel voor in aan-

merking komen.

Dat zijn mensen van 60 jaar of 
ouder en mensen jonger dan 
60 jaar met diabetes, chroni-
sche longziekten of een ver-
minderde afweer door ziekte 
of medicatiegebruik.

U dient ingeschreven te zijn 
bij de huisartsenpraktijk Loos-
drecht.

Graag meenemen:
mondkapje, identiteitsbewijs, 
en de uitnodiging voor de 
griepprik als u die (nog) heeft.

   

D.E. puntenaktie Lionsclub
LOOSDRECHT
Lionsclub Loosdrecht gaat 
weer op jacht naar Douwe 
Egberts koffiepunten voor 
de Voedselbank.

De Lions Club Loosdrecht zet 
zich ook dit jaar weer in voor 
de inzamelingsactie van Dou-
we Egberts waardepunten. 
De actie is 1 december 2020 
gestart en duurt tot 1 januari 
2021. Alle ingeleverde waarde 
punten worden door Douwe 
Egberts verzilverd voor pak-
ken koffie en alle pakken wor-
den gedoneerd aan de regio-
nale voedselbank.

Koffie, voor velen van ons heel 
gewoon, blijft voor de gezin-
nen die zijn aangesloten bij de 
Voedselbank een luxe. Lions-
club Loosdrecht verzorgt de 
praktische kant van de actie.

Vanaf 1 december kunnen 
in Wijdemeren op de onder-
staande adressen de D.E. 
waardepunten gedeponeerd 
worden in de daarvoor be-
stemde dozen.

In Loosdrecht is dat bij Jumbo 
Van de Bunt en bij de Loos-
drechtse Apotheek.

In Kortenhoef kunt u de punten 

kwijt bij de plaatselijke Jumbo

In Nederhorst den Berg bij de 
plaatselijke Apotheek.

In januari worden de punten 
geteld en weten we hoeveel 
pakken koffie dit jaar geschon-
ken kunnen worden aan de 
voedselbank. We laten u we-
ten wat de actie op zal bren-
gen.

Doet u weer mee? Samen 
kunnen we deze actie weer 
tot een groot succes maken! 
Al vast heel veel dank, ook na-
mens de Voedselbank !

   

Even Apeldoorn bellen
Ingezonden brief

Met Centraal Beheer. ‘Kan ik 
u helpen?’ Met de inwoners 
van Wijdemeren. ‘Graag. Is 
hier een verzekering voor? Wij 
hebben jarenlang betaald om 
onderhoud te laten doen aan 
ons rioolstelsel. Er is niets ge-
daan. De financiële toezicht-
houder uit Haarlem besloot: 
meteen uitvoeren of terugbe-
taling. Nu willen wij dat vanwe-
ge de dure maand december 

en de hogere kosten voor Den 
Haag, ziektekosten, WMO, 
jeugdzorg voor 1 januari 2021 
terugkrijgen. Ook werken we 
niet of minder, dus minder loon 
en kortingen op pensioenen. 
Meteen uitvoeren kan niet, 
zegt de uitvoerder. Dus graag 
ons geld terug’.

‘Aj, dat is pijnlijk. Wie is de uit-
voerder?’ ‘De gemeente’. ‘Dat 

kunnen we niet verzekeren, u 
heeft bij de verkiezingen voor 
4 jaar bij het kruisje getekend 
onder een blanco contract. 
Helaas. Fijne dag nog.’
Shit, maar destijds kregen we 
de gaswinst wel meteen terug. 
Wat is er toch veranderd bij die 
gemeente?

Wim van Oudheusden,
Loosdrecht

Zorgen over de omgeving
Ingezonden brief

Op 24 november jl. hebben 
wij een open brief aan de 
gemeenteraad en de verant-
woordelijke wethouders ge-
stuurd. Hierin bespreken wij 
de zorgen die wij hebben over 
de ogenschijnlijk kleinschalige 
bouwprojecten in onze wijk. 
Wij zien dat de gemeente de 
projectontwikkelaar faciliteert 
bij het bouwen van zoveel mo-
gelijk wooneenheden per m2. 
Het gaat in het bijzonder over 
de wijk Hallinckveld in Nieuw 
Loosdrecht, waar 4 bouw-
projecten lopen, in totaal 125 
wooneenheden. Deze bouw-
projecten zijn: het Achtererf, 
’t Laantje, Rading 138 en Ra-
ding 128. Project Rading 138 
grenst aan onze achtertuinen.

Over de volgende punten, 
m.b.t. deze projecten, maken 
wij ons zorgen:

Burgerparticipatie: hebben de 
omwonenden wel voldoende 
kunnen meepraten en is naar 
hen ook geluisterd? Onze er-
varing betreffende Rading 138 
is zeer negatief.

Stedenbouwkundige visie: Is 
er een stedenbouwkundige 
visie? Bij het ontwerpen van 
de wijk, is destijds geen reke-
ning gehouden met deze extra 
wooneenheden. Er wordt nu 
alleen gekeken naar het pro-
ject zelf en er wordt geen reke-
ning gehouden met de andere 
lopende projecten.

Verkeersafwikkeling: De pro-
jecten leveren een aanzien-
lijke hoeveelheid extra auto’s 
op, die van de beperkte in-
frastructuur gebruik moeten 
maken. De Tjalk en de Nieuw- 
Loosdrechtsedijk zijn daar niet 
op berekend.

Waterhuishouding: Hebben de 
riolen wel voldoende capaci-
teit? Wat vindt het waterschap 
ervan? Wie betaalt de eventu-
ele kosten?

Sociaal/milieu- aspecten: Wor-
den er wel voldoende betaal-
bare woningen gebouwd voor 
starters en senioren. Heeft de 
gemeente onderzoek gedaan 
naar wat de behoefte is bij 
de woningzoekenden binnen 
onze gemeente?

Bovenstaande geeft een sa-
menvatting van onze open 
brief aan het gemeente be-
stuur en de verantwoordelijke 
wethouders.

Wilt u de hele brief lezen, ga 
dan naar de site van Rading 
Nul en klik het onderwerp ‘Zor-
gen over de omgeving’ aan.

Hier vindt u een inleiding van 
Cor Koster en vervolgens 
onze open brief.

R.V. van Aalst, S. Seckel en J. 
Swart

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Kwekerij Krijn Spaan
Kerstbomen in diverse soorten 
en maten, ook Kerstgroen e.d 

ma t/m za

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl, 
nclusief de betaling daarvan.  Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor
verschijning. Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel
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Open Pepernoten 
Jeugdtennistoernooi 
LOOSDRECHT
Wil jij graag kennismaken 
met tennis bij Tennisver-
eniging De Rading? En 
lekker bewegen in deze co-
ronatijd? Ben jij tussen de 
4 en 17 jaar oud en woon je 
in Loosdrecht? Meld je dan 
snel aan. 

Op zondag 6 december orga-
niseert de Jeugdcommissie 
van TV de Rading een ge-
zellig en sportief pepernoten 
tennistoernooi. We starten om 
13.00 uur bij Tennisvereniging 

De Rading, ‘t Jagerspaadje 
22 in Loosdrecht. Afhankelijk 
van het aantal deelnemers 
verwachten we dat het uiter-
lijk om 16.00 uur is afgelopen. 
Inschrijven is helemaal gratis. 
Als je mee wil doen, stuur dan 
een mail naar: JTC@derading.
nl met daarin je naam en leef-
tijd. De inschrijving sluit op vrij-
dag 4 december.

Heel graag tot zondag 6 de-
cember, Sportieve groet, 
Jeugdcommissie van TV de 
Rading

   

Huis-aan-huis inzameling gft 
In de wintermaanden weer naar eens 

per twee weken

Vanaf 1 december wordt het 
gft-afval weer eens per twee 
weken aan huis opgehaald 
Dit geldt voor de maanden de-
cember, januari en februari.

In de wintermaanden wordt er 
minder gesnoeid en in de tuin 
gewerkt. Vanaf maart staat de 
wekelijkse inzameling van gft 
weer in de planning.

De app en de (digitale)inza-
melkalender zijn up-to-date.
Voor de kerstbomen wordt be-
gin januari een aparte route 
gereden. Deze data staan ook 
al aangegeven in de inzamel-
kalender 2021 die inmiddels 

online staat. Inwoners kunnen 
vanaf nu ook de inzamelka-
lender 2021 weer printen. De 
gebruikers van de gratis GAD 
inzamelkalender app hoeven 
niets te doen. Gft-afval levert 
compost op en biogas.

Een volle container is goed 
voor ruim 15 kilo compost en 
voldoende gas voor een gezin 
om 4 weken op te koken.

Een derde van ons restafval 
bestaat uit gft. Zonde, want zo 
krijgt het gft-afval geen nieuwe 
bestemming.

info@gad.nl
   

GooiTV
Vanaf woensdag 2 decem-
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 raadsgriffier 
Debby de Heus. Zij vertrekt 
binnenkort en blikt terug op 
haar ervaringen in Wijdeme-
ren.

In TV Magazine onder andere 
aandacht voor knuffelkoeien, 
affuiten en knotshockey.

En dan is er ook weer In Ge-
sprek Met, met de burgemees-
ter van Gooise Meren, Han ter 
Heegde die ingaat op actuele 
zaken.

Co de Kloet jr. signeert boek Frank 
& Co
WIJDEMEREN
Op zaterdag 5 december is 
Kortenhoever Co de Kloet 
jr. in de stand van De Boek-
tique van 10 tot 12 uur te 
vinden op de markt in An-
keveen om zijn nieuwe 
boek Frank & Co te signe-
ren.

Co de Kloet raakte op zijn 12e 
verslingerd aan de muziek 
van Frank Zappa. Een paar 
jaar later, in 1977, ontmoet hij 
zijn idool: het begin van een 
vriendschap die tot de dood 
van dit muziek-icoon zou blij-
ven bestaan.

Naast de persoonlijke relatie 
heeft De Kloet in zijn werk bij 
de media steeds nauw profes-
sioneel contact met Zappa on-
derhouden, wat resulteerde in 
radio-producties met de man 
zelf maar ook met mensen die 
hij via Zappa leerde kennen: 
George Duke, Mike Keneally, 

Napoleon Murphy Brock, Terry 
Bozzio, Bruce Fowler, Jimmy 
Carl Black en Steve Vai.

Het was tijdens de samenwer-
king met Zappa’s zoon Dwee-
zil dat Co besloot om op basis 
van zijn omvangrijke audio- en 
beeldarchief dit boek te schrij-
ven.

Frank & Co is een uniek docu-
ment: persoonlijke herinnerin-
gen in combinatie met letterlijk 
uitgeschreven gesprekken, 
vooral met Zappa, maar ook 

met Jimmy Carl Black (de eer-
ste drummer van The Mothers 
Of Invention), dirigent Kent 
Nagano, het befaamde duo 
Flo & Eddie (The Turtles), Don 
van Vliet (Captain Beefheart) 
en de vrouw die de aanloop 
en het begin van de glansrijke 
carrière van Zappa meemaak-
te, Pamela Zarubica (Suzy 
Creamcheese).

Frank & Co is een Must Have 
voor elke Zappa fan.

   

Sint op het scherm
WIJDEMEREN
De video met het interview 
dat Mendy heeft met Sin-
terklaas, waarin hij teke-
ningen en filmpjes van de 
kinderen uit Wijdemeren 
bekijkt en al hun vragen 
beantwoordt, is vanaf nu 
te vinden op website van 
de SLOEP. Ook te zien op 
GooiTV en hij zal worden 
verspreid via de Facebook-
pagina van SLOEPY Loos-
drecht.

De video is ook te vinden (met 
een mogelijkheid om te down-
loaden en/of te delen) via de 
volgende link: https://vimeo.
com/484254504. Stichting 
SLOEP heeft zich met veel 
plezier en enthousiasme inge-

zet voor een mooi alternatief 
voor de Sinterklaasbeleving in 
Wijdemeren.

Het SLOEP- bestuur zet graag 
onze SLOEP ‘ers in het zon-
netje die zich met het hart en 
ziel hebben ingezet voor deze 
productie:

Chiel, Mendy, Fabiënne, Nico, 
Thomas, Jurg, Jenny, Hans, 
Tries, Miranda.

En voor de fantastische mede-
werking bedanken wij van har-
te: burgemeester Crys Larson, 
Jacques en Ruud van GooiTV, 
de gemeente Wijdemeren, 
Rolf en Lars van Streamstu-
dio.nl, cameraman Max Rauch 
en de collega-Sinterklaas-co-
mités in Wijdemeren.

Mochten er nog vragen zijn, 
dan horen wij dat natuurlijk 
heel graag. Wij hopen vol-
gend jaar op een ander Sinter-
klaas-scenario!

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

✓ 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



Woensdag 2 december 2020
12

Puzzels en lingerie……apart of vooral heel 
leuk?
HILVERSUM
Chilly op de Gijsbrecht in 
Hilversum is bij velen al 
bijna 30 jaar bekend van de 
mooiste merken badmode 
en lingerie. Sinds 10 jaar is 
Chilly zelfs ook online een 
begrip. Alle dagen is de 
eigenaresse Renate nog 
dankbaar voor het succes!

Haar bedrijf groeide uit tot iets 
groots en haar ondernemers-
geest ging weer opspelen. Zij 
wilde weer iets nieuws opzet-
ten, wat weer klein en gezellig 
was en wat zij vanuit huis kon 
doen. Iets wat haar aan het 
hart lag …. Zo werd begin dit 
jaar Hobbysale geboren: Een 
webshop met legpuzzels, dia-
mond paintings en spellen.

Ze startte vanuit huis haar 
webshop Hobbysale, met de 
bedoeling om naast Chilly, zelf 
een kleine webshop te runnen. 
Kleinschalig en weer ouwder-

wets pionieren.

Maar daar was Corona! Ieder-
een moest thuisblijven en er 
werd weer volop gepuzzeld 
en spelletjes gespeeld. De 
vraag werd groter en groter, de 
voorraad puzzels en spellen 
groeide gestaag. Webshopje 
werd webshop en huis werd 
pakhuis. Kortom, thuis kon het 
niet langer. De voorraad van 
Hobbysale werd verplaatst 
naar het magazijn van Chilly in 
Hilversum.

De collecties puzzels en 
spellen van Gibsons, Euro-
graphics, Ravensburger, Jan 
van Haasteren, Jumbo, Wasgij 
en nog veel meer merken wer-
den uitgebreid en de bestellin-
gen bleven binnenstromen.

En toen dacht ze, waarom 
niet?! Waarom niet ook in de 
winkel van Chilly op de Gijs-
brecht verkopen? Het wordt 

tenslotte december, hoe leuk 
zou het zijn om al die leuke 
puzzels, spellen en diamond 
paintings aan het winkelende 
publiek op de Gijsbrecht te 
laten zien. De dozen werden 
ingeladen en Hobbysale kreeg 
z’n eigen verdieping en eta-

lage in de winkel van Chilly. 
Het is misschien wel apart… 
of misschien bijzonder… maar 
het is vooral heel leuk om de 
enthousiaste reacties van 
klanten te zien!

Dus op zoek naar een leuk 

cadeau? Chilly en Hobbysale 
hebben het allemaal!

Chilly en Hobbysale
Gijsbrecht van Amstelstraat 
186-190 1214BE Hilversum 
035-6249407 www.hobbysale.
nl www.chillyhilversum.nl

NEDERHORST DEN BERG 

In een prachtige omgeving in het dorp Nederhorst 
den Berg komt het aantrekkelijk en kleinschalig 
nieuwbouwplan ‘Kasteelhoeve’ met 4 exclusieve 
villa’s en 8 woningen met een eigentijdse en 
landelijke architectuur.

KASTEELHOEVE-NEDERHORST.NL 0294 - 432 323

4 EXCLUSIEVE VILLA’S
• Woonoppervlak circa 207-230m2

• Kaveloppervlak van circa 540 tot 1450m2

• 4 of 5 slaapkamers
• Tuin op het zuiden of westen met vrij 

uitzicht op de landerijen en/of het water 
en de bosrand van de kasteeltuin

• Twee parkeerplaatsen op eigen terrein

8 WONINGEN 
• Woonoppervlak circa 92m2

• Kaveloppervlak van circa 115 tot 168m2

• 3 slaapkamers
• Tuingerichte woonkamer
• Tuin op het zuiden, grenzend aan het 

water en de bosrand van de kasteeltuin

3 DECEMBER 12.00 UUR 

ONLINE START VERKOOP
Op 3 december om 12.00 uur start de verkoop.  
Vanaf dat moment is alle verkoopinformatie te 
vinden op de website. Inschrijven is vanaf deze 
datum alleen mogelijk via uw eigen digitale account. 
De inschrijftermijn geeft voldoende ruimte om alle 
informatie rustig te bestuderen.


