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2021 het Jaar van
de Bezorger
WIJDEMEREN
Wat uitgeverij Dunnebier
Print & Marketing betreft,
wordt 2021 het Jaar van de
Bezorger. Dat zijn de mannen en vrouwen, meisjes
en jongens die wekelijks
in weer en wind klaar staan
om het Weekblad Wijdemeren of de Nieuwsster bij u
te bezorgen.

is Piet Masmeijer de coördinator: “Ik ben super tevreden
over de jongens en meiden die
de Nieuwsster voor ons bezorgen. Over het algemeen doen
ze het goed. Als ze het niet
goed doen, zoek ik een ander.”
Masmeijer wijst erop dat hijzelf de ‘buitengebieden’ voor
zijn rekening neemt, een ruim
begrip, namelijk voorbij de Sijpekerk in Nieuw Loosdrecht
en de brandweerkazerne in
Oud-Loosdrecht, toch wel zo’n
1000 bladen.” De man, uit een
echte krantenfamilie, vertelt
dat werving en selectie van
bezorgers niet vanzelf gaat.
“De jongeren hebben er tegenwoordig zoveel bij en blijkbaar
is die financiële prikkel ook
niet meer zo aanwezig.”

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Huis-aan-huisbladen die in
een grote behoefte voorzien
door veel nieuws en advertenties uit de zes dorpen. Gewoon van papier lezen heeft
nog steeds de grootste voorkeur bij onze lezers. Daar kunnen sociale media en websites
niet tegen op. De bezorgers
vormen daarbij een onmisbare
schakel.
Voor Loosdrecht en omgeving

Ook de bezorgcoördinator
Kortenhoef, ’s-Graveland en

Archieffoto’s: linksboven Miranda en Ronald Klaver, onder Chanice Kempers, rechts Melvin v d Meer

Ankeveen is blij met z’n lopers. “Ach, af en toe gaat het
ietsje mis. Maar er zijn weinig
incidenten. Laatst was er een
loper die een compleet pakket
in de container mikte, ja, daar
neem ik afscheid van.” JW,
pseudoniem voor de regelaar
die liever buiten de spotlights

staat, hoeft zelf geen Weekbladen te bezorgen. Hij heeft
zelfs een korte wachtlijst. “Het
valt niet mee om nieuwelingen te vinden, maar met een
oproep in het blad lukt het
meestal wel.” In Nederhorst
den Berg lijkt 95% van de distributie ook soepel te verlopen.

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG
EN GEZOND 2021!

Emotie kopen met verstand?

De beste (woon)wensen
voor 2021
(komen ook dit jaar uit met Vuister Makelaardij)

Lindelaan 104,
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Bezorging@dunnebier.nl
Als het toch eens fout gaat met
bezorging dan kunt u reageren
op: bezorging@dunnebier.nl.
(of bellen naar: 0294- 25 62
00). Ook voor complimenten
is dit emailadres een goed
communicatiemiddel. Er kwamen al veel reacties binnen.
‘Graag willen wij de meisjes
Hermse een pluim geven voor
de trouwe bezorging op het
Noordereinde, heel veel dank
daarvoor’ schreef Ali de Vries.
Ook als je zelf zin hebt om te
lopen, oud of jong, dan ben
je welkom op dit adres. 2021
wordt ook het jaar dat redacteur Saskia Luijer af en toe
een portret maakt van een bezorger, met een kleine bonus.
Als lezer van deze krant kunt
u iemand aanmelden voor de
rubriek ‘bezorger in beeld’.
Het Jaar van de Bezorger, wij
hebben er zin in.
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
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
Gezocht [leerling]monteur
enige kennis in de watersport.
BML, Oud Loosdrechtsedijk 95a
1231 LR Loosdrecht
035-5828485

UWAUDICIEN
INLOOSDRECHT

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

VOORDELIG EN IN DE BUURT

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

ONZICHTBAAR
HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

EURO

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

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

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week
Runder riblappen

DROOM
NU,NU,
NU,
DROOM
NU DROOM
WEGDROMEN,
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
STRAKSREIS
WEER
REIZEN!
LATER!

José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

Limousin rund

GEZOND 2021

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

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

rij
Albert Heijn Heigale
mooi
wen st u een gezond en
2021
boodschappenjaar in

500 gram

100 gram
Gevulde kipdijen
Dagvers gemaakte erwtensoep 1 liter
De allerlekkerste!

€ 7,45
€ 1,98
€ 5,98

Vleeswarentrio
Gebraden gehakt • Kiprollade • Boerenham
3 x 100 gr. €
Iedere maandag en dinsdag:
2 stuks
€
Kampioens Rookworst

5,98
6,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 7 t/m woensdag 13 januari

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Wijdemeren en de boodschappen voor				
bijstand
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de dagen voor de Kerst
kwam Wijdemeren landelijk in het nieuws. Van Telegraaf tot het NOS journaal,
iedereen weet nu waar de
zes dorpen liggen. De gemeente heeft 7000 euro
teruggevorderd op een
vrouw met een bijstandsuitkering die tussen 2015
en 2018 regelmatig gratis
boodschappen kreeg van
haar moeder.
De Wijdemeerse had te maken met hoge vaste lasten.
De vrouw voldeed niet aan de
plicht om die boodschappen
door te geven. Volgens NOS.
nl zou er ook een boete van
3500 euro volgen. Daarvan is
volgens wethouder Van Rijn
geen sprake. Die later op de
landelijke radio zei dat de
vele verontwaardigde reacties
aanleiding waren om deze
zaak nog eens onder de loep
te nemen. “De rechter heeft
ons gelijk gegeven, maar

niet alles wat rechtmatig is, is
ook rechtvaardig”, zei ze op
Radio-1 Journaal. Ze wil onderzoeken hoe het besluit tot
stand is gekomen. “Heeft het
besluit wel uitgepakt zoals het
bedoeld is? Als het antwoord
‘nee’ is, gaan we in overleg of
we het moeten herzien. Die
ruimte is er.”

‘NIET ALLES WAT
RECHTMATIG IS, IS
OOK RECHTVAARDIG’
Hoger beroep
Aan de basis van het besluit
ligt een uitspraak van de
Rechtbank
Midden-Nederland van veertien maanden
geleden, namelijk 14 oktober
2019, dat een inwoner van de
gemeente een gedeelte van
haar bijstandsuitkering moet
terugbetalen. De mevrouw in
kwestie heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de
uitspraak, dat nog loopt. De
gemeente is uitvoerder van
de participatiewet. Een overgrote meerderheid van het
parlement heeft in 2015 inge-

stemd met deze wet, inclusief
de afspraken hoe gemeenten
deze wet moeten uitvoeren.
Bij het uitvoeren van de Participatiewet zoekt de gemeente
naar een balans tussen een
rechtmatige uitvoering van
de wet en een rechtvaardig
uitvoering. In sommige gevallen ontstaat spanning op deze
balans. Als gemeente proberen we hier zo goed mogelijk
het evenwicht te bewaren,
aldus een woordvoerder. ´Wij
zullen, naar aanleiding van
de ontstane discussie, nogmaals naar deze zaak kijken
om te bezien of wij destijds
het evenwicht goed hebben
weten te bewaren´.
Landelijk
De wethouder wijst ook op
de landelijke politiek: “Er zijn
vele honderden van dit soort
casussen in het land. Gemeenten zijn verplicht terug
te vorderen, maar zou dat
ook moeten in het geval van
boodschappen?”
Mevrouw
Van Rijn vindt dat kabinet en
Tweede Kamer ook een rol

hebben, ze zouden de wetgeving kunnen aanpassen. Ze
is bereid om mee te denken
over dit beleid. Op Kamervragen antwoordde staatssecretaris Van ’t Wout dat hij
in de wet zal bekijken of het
verschil tussen fraude en een
fout kan worden uitgewerkt.
Ten slotte nog dit
De gemeente meldt: ‘Op sociale media zijn ook bij dit
nieuws willens en wetens politieke ambtsdragers en medewerkers van de gemeente
op een onheuse manier aangesproken, waaronder het
toewensen van ziektes. Hiervan neemt de gemeente met
nadruk grote afstand en roept
anderen op dit ook te doen’.
Extra raadsvergadering
D66 Wijdemeren heeft verzocht om een extra raadsvergadering over dit onderwerp
in januari. In principe staat
burgemeester Larson positief
tegenover dit verzoek. Op de
achtergrond speelt ook mee
dat de fractie een motie in-

diende om inwoners met een
bijstandsuitkering toe te staan
vrij te besteden giften te ontvangen tot een maximumbedrag zonder daarbij gekort te
worden op hun bijstandskering. De stemmen staakten
(9-9), waarbij CDA, De Lokale
Partij en één VVD’er tegen
stemden. Die kwestie komt
dus terug op de agenda.
Foto: Raw Productions i.o.v.
Lidl

Bo de Kruijff, jonge liberaal vol ambities
Pak je kans op Wijdemeren Verrijkt
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nog een jaar, dan studeert Bo de Kruijff (22) af
in Rechtsgeleerdheid aan
de Universiteit van Amsterdam. Maar het ziet er
niet naar uit dat het jonge
VVD-commissielid op een
stoffig advocatenkantoor
belandt. Nee, Bo kiest
voor de politiek. Jongeren
en politiek, dat is het thema waarop hij zich de komende jaren wil focussen.
Natuurlijk wil Bo in 2022
een zetel in de gemeenteraad van Wijdemeren.
“Vanaf mijn 15e ben ik begonnen met het volgen van debatten. Ik koos al vrij snel voor
de VVD, het liberale en ondernemende sprak me aan. Vrijheid staat bij mij bovenaan. Ik
vind het een uitdaging om via
de politiek de maatschappij

te veranderen. Met een studie rechten als basis kun je
er actief aan meehelpen dat
wetten aansluiten op wat er
leeft.” Nadat Bo zich als nieuwe inwoner van Kortenhoef
aanmeldde bij de plaatselijke
VVD werd hij al in oktober
2019 geïnstalleerd als commissielid. De behoefte aan
jong bloed in de vijf dorpen is
groot. “Ik ben nu ruim een jaar
actief en ik voel me hier thuis.
Ik ben goed betrokken bij veel
onderwerpen die in onze gemeente spelen, samen met
de fractie.”
Bo de Kruijff heeft veel contacten met jongeren, dat vindt
vooral plaats via sociale media als Facebook, Instagram,
Twitter, enz. Maar ook spreekt
hij vaak jongeren op straat of
op andere plekken. Ook op
zijn werk bij de Avontuurfabriek in Loosdrecht. “Er lijkt
een gebrek aan interesse bij

jongeren, maar als je even
doorpraat over iets wat ze
bezighoudt, dan willen ze ook
de maatschappij veranderen.
Dat kan niet zonder de politiek. Er is werk aan de winkel.
Er moeten meer jonge mensen aansluiten in deze vergrijsde gemeente.”
Wijdemeren Verrijkt
Een middel om mee te denken over de toekomst van de
vijf dorpen is Wijdemeren Verrijkt (www.wijdemerenverrijkt.
nl). Een site waarop iedereen
laagdrempelig ideeën kan
poneren over wonen, ondernemen en natuur & recreatie.
“Dat is nou een kans voor jongeren om je te richten op de
toekomst. Alle voorstellen en
ideeën leiden tot een omgevingsvisie. Je kunt ook andermans plannen waarderen.”
Het is duidelijk dat er keuzes
moeten worden gemaakt tussen zorgvuldig omgaan met

het groen en de grote vraag
naar woningbouw. “Die balans vinden, daarvoor is de
stem van jongeren nou echt
belangrijk.”
Op 19 januari a.s. is er een digitaal werkatelier waar jongeren vanaf 18 jaar zich kunnen
aanmelden op Wijdemeren
Verrijkt. “Als je wilt meepraten

over dromen, kansen en dilemma’s en de beelden voor
de toekomst, roep ik jongeren
op om mee te doen. Samen
kunnen wij Wijdemeren nog
mooier maken.” Het kan niemand ontgaan zijn, met Bo
de Kruijff lijkt de Wijdemeerse
politiek verrijkt met een ambitieuze jongeling die ervoor
gaat.
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Jaarwisseling rustig verlopen in
Wijdemeren
Plaatsvervangende schaamte
Door: Herman Stuijver

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Meer informatie of meedoen?

WIJDEMEREN / REGIO
De gemeente Wijdemeren
meldt dat Oudejaarsdag
en Nieuwjaarsnacht rustig
zijn verlopen. Dat blijkt uit
de voorlopige rapportages
van de toezichthouders,
boa’s en de politie. Er waren in de gemeente nauwelijks incidenten. Hetzelfde
positieve geluid komt van
de Brandweer Gooi en
Vechtstreek.

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

Burgemeester Crys Larson,
die zelf met de politie op pad
www.versawelzijn.nl
was tijdens Oudejaarsavond, is
tevreden over het verloop van
RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
oud en nieuw: “We hebben ons
dit jaar al in een vroeg stadium
VACATURE
Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE
voorbereid op de jaarwisseling.
Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
●
APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
Door de coronamaatregelen,
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
waaronder het vuurwerk- en
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
iedere
dag
als
een
uitdaging
zien
APK
Keurmeester
of
te
behalen
carbidverbod, was er natuurlijk
- bereid tot het volgen van cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
andere aandacht voor dan anWWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen dere jaren. Er was zoals altijd
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
een nauwe samenwerking met
service
en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
- 582 62 32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris ende
goede
politie en de medewerkers
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
van
de gemeente. Mede dankVakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg
zij
de
brede inzet en de goede
TECHNISCHE TOPPER Middenweg 101
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
samenwerking,
is de jaarwisSTUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN t.a.v.Jan Zwagerman Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
seling
in
onze
dorpen rustig
ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL Vakgarage Richtlijn
COMMERCIEEL TALENT t.a.v.Jan Zwagerman
verlopen.
Ik
wil
vooral onze
t.a.v. Jan Zwagerman
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
inwoners danken voor de goed
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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LAMME

1394 AE Nederhorst den Berg

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

verlopen jaarwisseling. Zij hebben met elkaar gezorgd voor
een mooi begin van 2021.”

heeft ingegrepen, waaronder
een feest van circa 30 mensen,
dat door de politie is beëindigd.

Plaatsvervangende
schaamte
Wel is er ondanks het verbod
behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Burgemeester Larson
vindt het jammer dat niet iedereen zich aan het verbod heeft
gehouden. Gelukkig zijn de
ziekenhuizen niet extra belast
door slachtoffers, zegt ze. Op
sociale media blijkt dat er in de
zes dorpen toch behoorlijk veel
de lucht is ingegaan, en niet
alleen siervuurwerk. Rond de
jaarwisseling was er veel geknal en schade, hebben velen
kunnen constateren. Diverse
inwoners spreken van ‘plaatsvervangende schaamte’ dat er
nogal wat inwoners zijn die zich
niet houden aan een verbod.
Dat mensen blijkbaar niet het
respect kunnen opbrengen om
rekening te houden met mede-inwoners. Op oudejaarsdag
en -avond hebben de gemeentelijke toezichthouders een
aantal personen aangesproken vanwege vuurwerkoverlast
en kleine brandjes. Er waren
hiernaast een paar incidenten
in Loosdrecht waar de politie

Schade
De komende dagen inventariseert de gemeente de schade
aan gemeentelijke eigendommen zoals afvalbakken, containers en speelvoorzieningen. Er
is helaas een aantal bushokjes
vernield. Inwoners kunnen ook
zelf schade melden bij de gemeente. De gemeente zet de
herstelwerkzaamheden direct
in gang. Waar mogelijk wordt
de schade verhaald op de dader(s).
Ook voor de brandweer in Gooi
en Vechtstreek is de jaarwisseling rustig verlopen. Tussen 31
december 00.00 uur en 1 januari 08.00 uur zijn er 44 meldingen bij de meldkamer van de
brandweer
binnengekomen.
Dat is een daling ten opzichte
van het aantal meldingen tijdens de vorige jaarwisseling.
Regionaal ging het ook dit jaar
weer vooral om buitenbrandjes
en brandende containers. Er
zijn geen meldingen geweest
van autobranden tijdens de
nieuwjaarsnacht. In totaal is er
vooraf 62 kilo zwaar vuurwerk
ingeleverd .

Oliebollen en een gelukkig 2021

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Muffins
3 + 1 gratis

WIJDEMEREN
Op woensdag 30 december
2020 heeft een kleine delegatie van de fractie en bestuur PvdA/GroenLinks uit
Wijdemeren zelfgebakken
oliebollen gebracht naar
de verpleegtehuizen in de
gemeente Wijdemeren. Dit
jaar was het motto logischerwijs: ‘overhandigen
bij de voordeur’.

Door de coronamaatregelen
was het helaas niet mogelijk
oliebollen te brengen naar
de bewoners van de verzorgingstehuizen van Wijdemeren. Voor hen hebben we een
kerstkaart gemaakt en die in
hun brievenbus gedaan. Uiteraard had dit als doel om het
personeel en de bewoners een
goede jaarwisseling en een
gelukkig 2021 toe te wensen.

Wat was het jaar 2020 een bijzonder jaar. Niet in het minst
voor het personeel en de bewoners van onze verpleeg- en
verzorgingshuizen. Wij hebben
grote bewondering voor het
personeel dat in moeilijke omstandigheden haar zorgtaken
heeft moeten uitvoeren. En ook
voor de bewoners was het een
zwaar jaar waarin ze minder
bezoek konden ontvangen dan
gebruikelijk was. Wij hopen dat
het in 2021 weer een beetje
‘normaal’ gaat worden en het
vaccin ons gaat helpen het virus ‘er onder te krijgen’. Rest
ons vanuit deze plek iedereen
een goed, gezond en gelukkig
2021 toe te wensen. In december 2021 melden we ons weer.
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Mooi dorp, mooi plan
WIJDEMEREN
MinderHinder.nu
wenst
u allen veel gezondheid,
liefde en wijsheid toe voor
2021.
Een jaar waarin we wellicht
door de komst van het vaccin
ons gewone leven weer min
of meer op kunnen pakken
en waarin we binnen onze
gemeente aan de slag zullen moeten met bestaande
en nieuwe plannen op allerlei
gebied. Wij hebben daar erg
veel zin in. Wel vinden wij dat
het bedenken en uitvoeren van
plannen meer integraal moet
plaatsvinden waarbij zoveel
mogelijk recht wordt gedaan
aan alle belanghebbenden.
Daarvoor hebben we een oplossing bedacht.
In het afgelopen jaar is gebleken dat de ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw en verkeer niet altijd
door de inwoners begrepen en/
of gedeeld worden. Maar ook
het proces eromheen was lang
niet altijd voor iedereen duidelijk en werd zelfs als onrechtvaardig en onjuist ervaren.
Daardoor zijn partijen tegenover elkaar komen te staan die

een oplossing in de weg staat.
Met name wat betreft Plan
Zuidsingel fase 8 staan partijen lijnrecht tegenover elkaar.
Ook merken we dat kennis en
informatie lang niet altijd bij
alle betrokkenen beschikbaar
zijn, waardoor beslissingen
genomen worden op basis
van verkeerde aannames. De
oplossing is in wezen simpel.
Zorg dat alle betrokkenen op
de hoogte zijn van de feiten.
Planchecker
Daarom introduceert MinderHinder.nu de Planchecker. Op
zes deelgebieden (zie plaatje)
willen we bestaande en nieuwe
plannen ‘factchecken’ samen
met politiek en belanghebbenden. Zodat geborgd is dat in
een vroeg stadium draagvlak
ontstaat en energie gestoken wordt in zaken die ertoe
doen. Waarbij ook snel duidelijk wordt onder welke voorwaarden de plannen al dan
niet concreet gemaakt kunnen
worden. Draagvlak en daadkracht komen zo bij elkaar.
MinderHinder.nu wil graag
workshopsessies
opstarten
met alle raadsfracties en natuurlijk burgemeester en wet-

houders. Aan de hand van dit
instrument gaan we op basis
van aanwezige onderzoeken
gezamenlijk kijken naar de feiten. Op basis daarvan gaan we
aan de slag gaan met concrete alternatieven op het gebied
van bijvoorbeeld woningbouw
en verkeer waarbij uiteraard
goed rekening gehouden wordt
met de andere onderwerpen
die inwoners van Kortenhoef
en ’s- Graveland heel belangrijk vinden.

Uitnodiging
Zo moet het mogelijk zijn om
op transparante wijze plannen te ontwikkelen die voor
inwoners aanvaardbaar zijn
en recht doen de bredere opgave die de gemeente heeft op
gebied van bijvoorbeeld haar
woningbouwopgave. Door de
samenwerking vroegtijdig op
te zoeken worden impasses
zoals nu bij het plan Zuidsingel
fase 8 in combinatie met het
verkeersplan rondom de vaartwegen en de Smidsbrug zijn

ontstaan voorkomen. Wij kijken
uit naar 2021 waarbij inwoners,
politiek, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners op basis van de feiten
actief samen aan de slag gaan
met ons nieuwe motto: Mooi
dorp, Mooi plan! De uitnodiging
aan alle raadsfracties en B&W
om aan de slag te gaan met de
‘Planchecker’ voor Plan Zuidsingel fase 8 volgt spoedig.

Politicus van het Jaar mislukt
Door: Herman Stuijver

REGIO
Voor het eerst in jaren heeft
de verkiezing Politicus van
het Jaar in Gooi en Vechtstreek geen winnaar opgeleverd. Door fraude is het
niet gelukt om een beste lokale politicus te kiezen. Tot
grote spijt van organisator
Bussumer Bert Sonneveld.
Hij schrijft: ‘In 2020 is er
dus geen overall winnaar.
Of beter geschreven: alle
genomineerde politici zijn
winnaar. Want de nomina-

tie alleen al is winst’. En
dus werd Ankevener Eric
Torsing geen Beste Politicus.
De nominatiefase leverde een
lijst op met 12 politici: 1. Hugo
Bellaart, VVD, gemeenteraadslid Gooise Meren, genomineerd omdat hij de PMD-discussie mooi op de landelijke
agenda heeft gezet’; 2. Sean
Bogaers, Larens Behoud, gemeenteraadslid Laren, ‘mensen moeten met elkaar in
gesprek over racisme en discriminatie’; 3. Pieter Broertjes,

GooiTV
Programma vanaf woensdag
6 januari
Vanwege de feestdagen heeft
GooiTV een aangepast programma. GooiTV kijkt naar de
digitale
nieuwjaarsrecepties
van de verschillende gemeen-

PvdA, burgemeester Hilversum en voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, genomineerd om ‘zijn menselijke
aanpak bij de bestrijding van
het coronavirus in onze regio’;
4. Carin Francken, D66, fractievoorzitter Blaricum; 5. Bart
Heller, GroenLinks, wethouder Hilversum; 6. Bert Rebel,
CDA, wethouder Huizen en
bestuurslid van de Regio Gooi
en Vechtstreek, ‘Bert Rebel
heeft onder andere financiën
en economie in zijn portefeuille en hij maakt in deze crisistijd daarmee het verschil voor

Luister jij?

tes. Andreas van der Schaaf
staat stil bij de bekende Gooiers die in 2020 overleden zoals
Jan des Bouvrie. En er is een
vooruitblik op het komend jaar
2021.

ondernemers én werkzoekenden in onze regio’; 7. Rosalie
van Rijn, CDA, wethouder gemeente Wijdemeren. ‘zeer talentvol, geprezen door zowel
oppositie als coalitie. Harde
werker, verbinder’. 8 & 9. Pierre van Rooden en Bianca Verweij, SP-fractie Hilversum, ‘De
SP vecht voor het behoud van
het sociale karakter van Hilversum en omgeving’; 10. Eric
Torsing, CDA, gemeenteraadslid Wijdemeren, ‘Eric is een
echte volksvertegenwoordiger,
toegankelijk, eerlijk, duidelijk
en een echte doorzetter’; 11.

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Charles Wiss, PvdA, gemeenteraadslid Gooise Meren, ‘een
echte
volksvertegenwoordiger’; 12. Hawre Rahimi, VVD,
gemeenteraadslid Weesp, ‘Hawre zet zich met veel energie
in de raad’.
Bij een tussenstand op 30 december lag Wijdemeerder Eric
Torsing op kop met 28% van
de 1572 stemmen, ´onze´ wethouder Rosalie van Rijn had
toen 5%. Totdat een leeghoofd
de stemming verpestte door
urenlang met muisklikken de
uitslag te manipuleren.

Word iger!
vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Help door
te luisteren
anoniem - dag en nacht
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Is rechtmatig in dit geval ook			
rechtvaardig, wethouder?
Ingezonden brief
D66 is verbijsterd over de recente berichtgeving. Een inwoonster met bijstand ontving
wekelijks van haar moeder
boodschappen ter waarde van
€ 50; zij moet na een rechtszaak € 7.000 aan de gemeente terugbetalen. De gemeente
kreeg van de rechter formeel
gelijk. Als dit klopt, wil Wijdemeren zo omgaan met inwoners? De Participatiewet die
de bijstand regelt, is begrijpelijk streng op inkomsten. Wie
zichzelf kan redden, behoeft
geen uitkering, en fraude
moet worden tegengegaan.
Wel is er enige beleidsvrijheid voor de menselijke maat.
Heeft de gemeente de maatwerkmogelijkheden voldoende toegepast? Is rechtmatig
in dit geval ook rechtvaardig?
Had de gemeente socialer
kunnen of moeten handelen?

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

NATUUR IN
NEDERLAND

uw

Immers een mogelijk jarenlang ellendig schuldentraject,
is noch voor de inwoonster
noch voor de gemeente (hoge
kosten!) gewenst.
Motie D66 over ruimhartig
omgaan met giften door wethouder ontraden. D66 diende
op 15 december jl. in de raad
een motie in ‘Laat een gift in
deze tijd een gift mogen zijn’.
Doel was om ruimhartiger om
te gaan met giften aan bijstandsgerechtigden en deze
tot op zekere hoogte niet te
korten op de uitkering. Deze
motie werd gesteund door
PvdA/Groen Links, Dorpsbelangen en 1 VVD-er. Omdat
de stemmen staakten, wordt
er op 4 februari a.s. opnieuw
over gestemd. De CDA-wethouder ontraadde deze motie
– die elders wél is overgeno-

men – omdat Wijdemeren al
soepel zóu omgaan met giften. CDA en De Lokale Partij stemden tegen door haar
geruststellende
uitspraken.
Zij konden zich niet voorstellen dat de gemeente hard zou
omgaan met haar inwoners.
Dat is aan deze uitspraak niet
te zien!
Gemeente: heroverweeg het
besluit! We roepen de wethouder op: heroverweeg de
zaak en gebruik uw beleidsvrijheid! Laat dit het startsein
zijn om in de toekomst lokaal
én landelijk billijk met dergelijke situaties om te gaan.
D66 Wijdemeren, Nanne
Roosenschoon en Myriam
Kooij

Plaatsvervangende schaamte
Ingezonden brief
Voor oud & nieuw konden we
de knallen al horen. Echter op
oudejaarsnacht om 1200 uur
blijken niet alleen deze jongeren, maar ook hun ouders
illegaal vuurwerk afsteken.
Ik vraag me dan af, wat voor
voorbeeld geven deze ouders, en wordt het gedrag dan
steeds erger.
We leven in een democratie,
die ouders hebben ook op een
partij gestemd. Nu hebben de
volksvertegenwoordigers, die
door jouw stemgedrag zijn gekozen een afspraak gemaakt:
‘Geen vuurwerk om de zorg
te ontzien’. Waarom hou je je
dan niet gewoon aan die afspraak? En wat voor signaal

geef je aan je kinderen. Ach,
naar politie en overheid hoef
je niet naar te luisteren, doe
lekker wat je zelf wilt. Hoe
respectloos. En welke kans
heb je nog dat deze kinderen
ooit fatsoenlijk gedrag gaan
laten zien, als hun ouders
zich zo opstellen.
Ondanks dat ik in Loosdrecht
6 politieauto’s heb gezien en
gezien heb dat ze optraden, is
er toch weer mega veel vernield, waarom?
Misschien had de overheid
duidelijk moeten maken dat
wanneer je vuurwerk afsteekt
of als je met je dronken kop
achter het stuur kruipt en je

met spoed naar de EHBO
moet, je helaas pas na 19
januari, na het einde van de
lockdown, geholpen wordt.
Respect hebben en fatsoenlijk gedrag moet je leren,
meestal leer je dat van je ouders, ondanks mijn boosheid
om hun gedrag, heb ik vooral ook medelijden met deze
kinderen, die kansloos zullen
opgroeien. Met plaatsvervangende schaamte en excuus
voor hun gedrag, wens ik iedereen die zich wel fatsoenlijk
heeft gedragen een heel fijn
en goed 2021
Annemarie van Wagen

Rectificatie

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

NH-kerk Oud Loosdrecht
In het artikel in week 52 over
de verkoop van de NH- kerk
van Oud- Loosdrecht aan de
stichting Lichtbaken Loosdrecht staat een fout. Er staat
dat in 2019 het kerkbestuur

heeft besloten de kerk en de
pastorie te verkopen. Echter, dat geldt niet voor de
pastorie; deze blijft gewoon
in gebruik als huisvesting
van een van de predikanten.

De begraafplaats achter het
voormalige kerkgebouw is inmiddels ondergebracht in een
aparte stichting, los van kerk
en pastorie.

Wijdemeren
informeren
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Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari worden de kerstbomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat
de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder
versiering en zonder pot of houten kruis aan de
weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

#mooiwijdemeren
@lisetverberne

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

De redactie van
Wijdemeren Informeren
wenst u een gelukkig en
gezond 2021!

www.wijdemeren.nl

Stembureauleden gezocht!
Op maandag 15, dinsdag 16 en
woensdag 17 maart 2021 zijn de
Tweede Kamerverkiezingen. We zijn
nog op zoek naar stembureauleden
en tellers. Iets voor u?
Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers
hun stem op een juiste manier kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld door de controle van
stempassen en identiteit of door het uitreiken
van stembiljetten aan de kiezers. Daarnaast

kunt u ingezet worden 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 een
vergoeding tussen de 50 en 175 euro.
Voordat u aan de slag gaat op een stembureau

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 verkiezingsdata 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.

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67d: plaatsen overkapping (16.12.20)
- T.h.v. Herenweg 14: kappen één boom
(21.12.20)
- Stichts End 90: verbouwen woning (23.12.20)

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (24.12.20)
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
(22.12.20)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen 16 bomen (21.12.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 68: plaatsen dakopbouw (18.12.20)
- Horndijk 9b: vernieuwen boothuis (21.12.20)
- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen
(17.12.20)
- T.h.v. Nieuw-Loosdrechtsedijk 204: kappen
één boom (21.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis en loods (23.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen garage
(22.12.20)
- Paulus Potterlaan 20: plaatsen overkapping
(21.12.20)
- Rading 18: bouwen woning (22.12.20)

COLOFON

- Dammerweg 11: maken uitweg (21.12.20)
- Naast Eilandseweg 11: afwijken bestemmingsplan oprichten buitenplaats (16.12.20)
- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods
(23.12.20)
- Fazantenlaan 18: kappen vier bomen (29.12.20)
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(21.12.20)
- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw
(22.12.20)
- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie
(22.12.20)
- Spiegelpolder 1c: plaatsen buitenkast voor
elektra en waterleiding (26.12.20)
- Vaartweg 20-21: wijzigingsverzoek woning
kavel 3 (project Vlindertuin) (21.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blokhut opslag en materiaal (30.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats (24.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 18 zonnepanelen
(22.12.20)
- Hinderdam 3: wijzigen situering woning
(22.12.20)
- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel
(22.12.20)
- Middenweg 87: verbouwen woning (22.12.20)
- Naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (17.12.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (24.12.20

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36b: toevoegen serre en veranda
en wijzigen gevelopening (oostgevel) (14.12.20)
- Noordereinde 54c: afwijken bestemmingsplan opvang kinderen met geestelijke
beperking (21.12.20)

>

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (30.12.20)
- Horndijk 17: bouwen garage (21.12.20)
- Lindelaan 34: plaatsen dakkapel (18.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren dak
(24.12.20)

- T.h.v. Voorstraat 35: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (21.12.20)

Verkeer
Verkeersbesluiten

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 burgemeester 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 wethouders (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 verzenden 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.
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Nieuwjaarswensen
WWW.BOJOSCARWASH.NL

• 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
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

Wij wensen alle
watersporters een gezond 2021 toe

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Wij
Wij
Wij
wensen
wensen
wensen
uueen
ueen
een
goed
goed
goed
enenen
gezond
gezond
gezond
2019
2019
2019
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Adviesburo
Adviesburo
Adviesburo
Pronk
Pronk
Pronk
Middenweg
Middenweg
Middenweg
135135
A,1394
135
A,1394
A,1394
AHAH
Nederhorst
AH
Nederhorst
Nederhorst
denden
Berg
den
Berg
Berg
035
- 37
77- 77
37 37
000info@habp.nl
000info@habp.nl
info@habp.nl
www.habp.nl
www.habp.nl
035035
- 77
000
www.habp.nl

Foto: Ouders Anita Vonhoff

Anita Vonhoff
Als Loosdrechtse mondhygiënist heb ik de afgelopen
maanden vele coronaverhalen
gehoord van patiënten. Over
familieleden die ziek werden,
zonder klachten of ernstig
met ziekenhuisopname, langdurige klachten naderhand of
overlijden tot gevolg. Trieste
verhalen over het afscheid
nemen van dierbaren, waarbij
de broodnodige knuffel tijdens
de condoleance op 1,5 meter
moest.
Bruiloften met vaste tafelplaatsen, die uitbundig feesten of
kletsen met een familielid,
die je zolang niet hebt gezien
onmogelijk maakt omdat hun
tafel ver weg staat. Verdriet,
eenzaamheid bij ouderen
en jongeren, omdat de sociale contacten minimaal zijn
en de corona te lang duurt.
Dankbaar ben ik dat mijn familie, vrienden en kennissen
gespaard blijven van ernstige
besmetting of verlies van dierbaren. Verdrietig dat ik vanwege een corona-uitbraak in
verpleeghuis Zonnehoeve niet
op bezoek kan bij mijn vader.
(Wat een top verpleeghuis,
fantastisch personeel, een
prachtplek om te wonen).
Oud en nieuw vieren zonder
de 40 klasgenoten van de kinderen, onze vrienden en familie vanwege de 2 bezoekersregel voelt uiterst vreemd. Mijn
wens is dat iedereen door de
vaccinatie beschermd wordt,
zodat we weer spoedig samen
kunnen zijn om te knuffelen,
troosten, feesten en alles wat
we hebben moeten missen.
Veel liefde en geluk voor iedereen, knuffel van Anita.
Cor Koster
De
kilometerslange
rijen
vrachtwagens bij Dover en Calais omstreeks de kerst hebben laten zien hoe afhankelijk
we van elkaar zijn. Dat geldt
voor landen en dat geldt voor
mensen. Als ik íets geleerd

heb van het jaar dat achter ons
ligt, van alle beperkingen die
het coronavirus ons opgelegd
heeft, is het wel hoe belangrijk anderen voor ons zijn. Eén
van mijn goede voornemens
dit jaar is dan ook om vaker
even iemand te bellen, vaker
even ergens langs te gaan,
wat meer tijd te nemen voor
een praatje, even een briefje
te sturen en te vragen hoe het
gaat. Want niemand van ons is
een eiland. Wij, mensen, blijken elkaar meer nodig te hebben dan we dachten.
Foto: Cor Koster

Foto: Ria Groot, vrijwilliger HKL

Ernst H.L. Kasteleijn
Terugblikkend op 2020 kunnen we als Historische Kring
Loosdrecht blij zijn dat dit jaar
ten einde gekomen is. Volkomen anders dan andere jaren,
onze HKL veelal gesloten voor
bezoek, geen activiteiten zoals we gewend waren. Maar
wel andere vormen van contact gezocht en gevonden,
via de mail, app, telefoon,
internet, en waar nodig mét
mondkapjes, anderhalve meter en veel handenwassen.
Onze vrijwilligers zijn op deze
manieren doorgegaan met
interviewen,
inventariseren,
archiveren, corresponderen,
aanhoren, onderzoeken, vragen beantwoorden, ons periodiek uitbrengen, nieuwe leden
verwelkomen, afscheid nemen
van andere, kortom de HKL
bruist van de activiteiten met
ideeën te over, voor als het
weer mag….Imaginair willen
we met u een toast uitbrengen

op onze gezonde en actieve
Kring, op uw en onze gezondheid en om de allerbeste wensen over te brengen voor een
positief 2021.
Patrick Kreuning
Bij deze wens ik u allen een
positief 2021, alleen een negatief 2021 wanneer het op corona- testresultaten aankomt. Ik
hoop dat 2021 een jaar wordt
waarin eindelijk eens serieus
gekeken gaat worden naar de
belangen van flora en fauna,
wanneer het om bouwen gaat,
de groene oase mag geen verbinding worden, vast gebouwd
aan Hilversum waar dan nog
even een rijksweg doorheen
loopt. Er wordt gesproken van
1000 woningzoekenden, maar
de ouderen die doorstromen
laten ook weer een huis achter voor de jongeren, dus die
cijfers kloppen niet helemaal.
Tot slot wens ik iedereen fijn
fietsplezier, mits de fietspaden
nu eindelijk eens de aandacht
krijgen die ze verdienen.
Ans Baar
De Historische Kring Nederhorst den Berg, heeft programma voor 2021 paraat. Ten
eerste wensen wij u een voorspoedig, maar vooral gezond
2021. Ten tweede hopen we
in het nieuwe jaar weer fysieke bijeenkomsten te kunnen
houden. We zijn er in ieder
geval op voorbereid. Zo staan,
als het licht op groen gaat, de
volgende activiteiten op het
programma: jaarvergadering
met lezing: Herauten op de
stelling, lezing over het werk
van stadsherstel Amsterdam
en de plannen rond kasteel
Nederhorst en een lezing over
de Bergse kunstschilders: Jan
Jacob Spohler en Pieter Gerardus van Os. Verder staat
er nog een excursie naar Fort
Nieuwersluis op de rol. Een
activiteit die coronaproof is en
aanbeveling verdient: ‘Vroeger
en Nu’- wandeling’. De wandeling voert langs 33 borden geplaatst bij historische plekken
en gebouwen in het dorp. Er
zijn historische foto’s op afgebeeld met toelichtende tekst.
Folder downloaden via historischekring.nl. Aanmelden:
ansbaar@gmail.com.
Tot slot spreken we de wens
uit spoedig tot uitvoering van
het programma te kunnen
overgaan.
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Foto: Kees Blase

Kees Blase
Ons Wijdemeren, recreatie
& natuur verbonden zowaar
wens ik een vergroenend toekomstgericht Nieuwjaar, verder kijken dan je eigen belang,
geen macht maar verbinding
en samenhang

Foto: Matthijs van den Adel

Matthijs van den Adel
Het alom bekende tijdschrift
Time haalde op haar voorpagina een dikke streep door het
jaartal 2020.
Is het een jaar om snel te vergeten? Het was ook het jaar,
dat bewoners in Kortenhoef en
Ankeveen werden geconfronteerd met elkaar tegensprekende plannen van gemeente
en provincie. Rond de jaarwisseling verraste de provincie ons met snode voorstellen
van verregaande vernatting
van ons mooie landschap. Het
‘herstel’ van natuur zou door
de ‘verwerving’ van gronden
in Kortenhoef (144 ha) en Ankeveen (56 ha) ten behoeve
van de inrichting van NNN-natuurgronden worden doorgedrukt. De gewenste rust voor
de moerasvogels werd enkele
weken later door de gemeente
evenwel gestoord met ingetekende fiets- en wandelplannen. De elkaar tegenstrevende plannen van de overheid
culmineerden in de nazomer in
de beoogde nieuwbouw Zuidsingel fase 8 en aanleg van waterwoningen op ten nadele van
NNN- natuurgronden!
De begin van het jaar opgerichte Vereniging Belangen
van Ankeveense en Kortenhoefse (grond) Eigenaren inzake Natuurgronden kon op
veelvuldige wijze inhoud aan
haar naam Baken geven. Wij
hebben enige herbezinning bij
de overheden ontlokt.

Op de drempel naar het Nieuwe Jaar zag ik enkele dagen
geleden in het prachtige natuurverschijnsel van de samenloop van de sterren Saturnus en Jupiter – voor het eerst
sinds 800 jaar- een voorbode
van wending ten goede. We
kunnen dan toch het jaar 2020
vergeten.
Bart IJkhout
Net als voor iedereen was
2020 een bijzonder jaar door
de corona, naast de impact
voor iedereen op het werk en
privé heeft het helaas voor
ons actieve dorp ook gevolgen
gehad voor alle evenementen
die er jaarlijks worden georganiseerd. Zelfs het mooiste
evenement Nederhorst on Ice
kon helaas niet doorgaan. Nu
maar hopen dat er buitenijs
komt zodat we toch kunnen
schaatsen. Positief puntje is
dat de ijsclub door subsidie
van ministerie, gemeente,
sponsoren en vrijwilligers bezig is met het realiseren van
een nieuw clubgebouw.
De brandweer heeft een druk
jaar achter de rug met veel
incidenten waaronder brand,
waterongevallen,
hulpverleningen en reanimaties, gelukkig kunnen we terugkijken op
een goed jaar doordat veel
van deze incidenten door onze
goed getrainde en opgeleide brandweervrijwilligers zijn
aangepakt waardoor erger is
voorkomen en zelfs levens
gered zijn. Kijkend naar 2021
hoop ik net zo als iedereen dat
alles snel weer normaal wordt
en alle evenementen voor
2021 wel door kunnen gaan en
we weer leuke dingen kunnen
doen met familie, vrienden of
bijvoorbeeld weer gezellig uit
eten kunnen. Voor mij en Carole staat er voor 2021 in ieder
geval iets heel leuks te wachten en dat is dat we opa en
oma worden, onze dochter is
9 januari uitgerekend (dus nog
3 dagen).

Wilma Snel
Ondanks dat 2020 een bizar
jaar was, zijn er ook móóie
dingen ontstaan. Ik hoop dat
de mooie dingen onthouden
worden en in 2021 de mensen verbinding blijven zoeken
en ruimte vinden om naar elkaar te luisteren en elkaar te
respecteren. Verder spreek
ik de wens, of liever hoop en
vertrouwen uit, dat mensen
met macht en geld (al hangt
dit vaak met elkaar samen), dit

gaan gebruiken ten goede van
iedereen en niet voor eigen
gewin of ego. Niet alleen het
komende jaar maar ook in de
toekomst. Lokaal gezien zou
het fijn zijn als eenieder streeft
naar wat het beste is voor
onze dorpen en de inwoners,
zowel qua wonen, werken als
recreëren. Dat er (weer) mooie
activiteiten
georganiseerd
kunnen worden, met elkaar,
voor elkaar. Persoonlijk hoop
ik dat iedereen weer samen
kan zijn op de manier, die we
voor 2020 zo vanzelfsprekend
vonden. Dat degenen die we
liefhebben in ons midden blijven en dat ieder in het nieuwe
jaar zijn of haar (al dan niet
nieuwe) weg zal vinden in goede gezondheid, vol vertrouwen
en met positieve blik.

Foto: Joop Hennis

Joop Hennis
Het Kursusprojekt Loosdrecht
heeft met haar vrijwilligers,
docenten en niet in de laatste
plaats ook de cursisten waarschijnlijk het meeste rare jaar
uit haar geschiedenis beleefd.
Het was een jaar van aanpassen, opnieuw inrichten en
opstarten, in de wacht zetten,
afzeggen, opnieuw plannen
en wederom alles stopzetten
tot september 2021. Organisatorisch een gekkenhuis.
Gelukkig hebben we van de
meesten onder ons wel heel
veel begrip. Wij hopen het
komende seizoen 2021-2022
weer uit de startblokken te
komen en uiteraard dan ook
weer met het bekende gele
boekje (jaargang 47) in geheel
Wijdemeren
huis-aan-huis
verspreid. Hieruit kunnen dan
weer de gezellige, leuke, informatieve en/of ontspannende cursussen, workshops en
rondleidingen worden gekozen. Na verspreiding van het
gele boekje kunt u dit natuurlijk
ook allemaal vinden op www.
kploosdrecht.nl. De cursisten
die dit jaar door de Covid-19
maatregelen moesten worden
afgezegd hopen we dan ook
weer, naast de vele anderen,
te verwelkomen. Van harte hopen wij dat 2021 het jaar van
het herstel mag worden en dat

iedereen een fantastisch jaar
krijgt. Wij wensen u namens
bestuur en werkgroep van het
Kursusprojekt Loosdrecht een
Gelukkig Nieuwjaar.
Nikwi Hoogland
2020 was een jaar vol tegenslag, daarom wens ik dat in
2021 alles weer mag! Nikwi
hier. 2019 was voor mij een
intens moeilijk jaar. Ik verloor
mijn moeder, Elsbeth Laman
Trip en ik vond tegelijkertijd
mijn biologische ouders terug.
2020 maakte het rouwen en
verwerken niet gemakkelijker.
Daarom hoop ik dat 2021 een
beter jaar wordt voor iedereen.
Waarin er meer geknuffeld
kan worden, bijeenkomsten
weer mogen zoals verjaardagsfeesten en dat de horeca
weer volop open mag. Ik gun
het iedereen om een rustiger
jaar tegemoet te gaan. Voor
mij persoonlijk zal het altijd
een afwisseling zijn tussen
werk en privé. Ik werk met
heel veel liefde als directeur
voor Stichting Adoptiepedia,
voor Chinees en Taiwanees
geadopteerden. De crowdfunding loopt nog volop, het
doel is nog (lang) niet bereikt.
Mocht u willen helpen, dat kan
via: www.gofund.me/e7793df3
of via www.adoptiepedia.nl/
crowdfunding. Het delen van
de crowdfunding is ook super
fijn! Hoe dan ook, wens ik u
een zeer goed 2021 met heel
veel liefde.

Foto: Gretha Jager

Gretha Jager
Het woord dat in 2020 waarschijnlijk het meest is gebruikt/
misbruikt wil ik niet meer noemen. Toch hadden ook wij in
het SCC (Sociaal Cultureel
Centrum) er mee te maken.
Een aantal lessen ging niet
door, de kinderopvang kon
langere tijd slechts beperkt
open. De bibliotheek ging
dicht, evenals de Historische
Kring. Alles voor korte tijd,
dachten we. Gelukkig bleven
er ook mogelijkheden, een
voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten voor ouderen.
Fijn dat ze elkaar weer konden
spreken, wel op anderhalve

meter afstand natuurlijk. Ook
de buitendienst mensen van
de gemeente die dagelijks de
koffie en hun broodje bij ons
nuttigen bleven komen. De
rijschool had een Rij Simulator geplaatst. Nu de rijlessen
even niet meer mogen, is dit
een leuk alternatief. Ook vonden vele 1- op- 1 gesprekken plaats. Positief is ook dat
Saltro de mensen kan blijven
helpen. Mijn verwachting voor
2021 wordt gevraagd. Zou er
iemand zijn die kan voorspellen hoe dit afloopt? Ik kan dat
niet. Wel heb ik hoop dat o.a.
het vaccin zijn werk goed zal
doen en dat mijn medemensen
hun verwachtingen kunnen bijstellen als niet alles weer het
oude wordt. Ik zet mijn schouders er onder, doet u dat ook?

Ernst Kasteleijn- 2
Eindelijk afscheid van zorgelijk 2020, welkom beter 2021.
Maart 2020: alles anders, samenleving op zijn kop, vele
instellingen verplicht gesloten,
twee weken geen telefonische
contacten of aanvragen, wat
doe ik hier? Later in het jaar
mede door het verplichte thuiswerken vele contacten, aanvragen, technische vragen,
via webshop veel opsturen,
wereldwijd, met hoogtepunt in
juli: een bezoeker uit Peru. December ‘20: weer gesloten, tijd
voor inventaris, contacten, publicaties, sociale media, plannen maken, groen (geen gas
en een dak met zonnepanelen) en vol vertrouwen 2021 in.
Met de vaccinatie in zicht, contactueel betere tijden, via de
mail, app, telefoon, internet,
en persoonlijk mét mondkapjes, anderhalve meter afstand
en veel handenwassen. Voor
alle inwoners van Wijdemeren
en de vele (en toekomstige)
museumbezoekers all over
the world sinds de opening
op 1 oktober 2004 een goede
nieuwjaarswens van de Zodde
4 in Oud Loosdrecht: Ik wens
u allen een gezond, liefdevol,
voorspoedig en succesvol
2021 toe.
Foto: Ernst Kasteleijn
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FAMILIEBERICHTEN
UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken

Kees van Rijn
Het leven gaat verder,
de zon komt weer op. Het gemis blijft…
Jullie medeleven na het overlijden
van Kees is ons tot grote steun.
Het was voor ons heel bijzonder dat iedereen afscheid kwam nemen van Kees,
op zijn favoriete plek bij de Vrijbuiter, voor onze boot de “Soeverein”.
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven en mooie woorden en
uw belangstelling bij het afscheid, hebben op ons een diepe indruk gemaakt.
Veel dank voor de goede en liefdevolle zorg , in het bijzonder dr. Tanis,
Thuiszorg Inovum en de afdeling “De Beuk” van Gooizicht.
Lieve familie en vrienden, fijn dat jullie er voor ons zijn.
Dank jullie wel.
Tiny, kinderen en kleinkinderen
Loosdrecht, januari 2021

Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

En dus was er geen cent zeker
voor haar. Rechtszaak tegen
Wijdemeren verloren op formele gronden. Ze kreeg zelfs
geen bijzondere bijstand. In
een uur kennismaken sprak ze
vooral over uit het leven stappen. Met hulp van een predikant en de Hilversumse cliëntenraad Sociaal Plein werd ze
binnen de kortste keren geholpen om het huis te verkopen,
ingeschreven te worden bij
de Voedselbank Hilversum en

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

aan een leuke parttime baan.
Ze had weer te eten en zin in
het leven. Daarna is de voorzitter cliëntenraad sociale zaken Wijdemeren er wederom
bij betrokken geraakt. Geen
idee of dit heeft geleid tot excuses, alsnog al dan niet bijstand. Weet de raad van dit
soort gevallen?
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

GGD start op 15 januari
met vaccineren
EXCLUSIEF DEALER

WINTER VOORDEEL ACTIES

Wij houden u mobiel tijdens de corona lockdown,
onze werkplaats blijft open!

Gratis haal- en brengservice regio 035 i.c.m. een grote beurt of reparatie. Én uw motor krijgt ook
nog een gratis was- en poetsbeurt. U kunt uw motor ook nog een anti-corosiebehandeling laten
geven voor slechts € 29,50
Optimate 4 druppellader van € 79,90 voor
€ 65,-. U kunt ‘m afhalen via pick up point

Koude handen? Met de Daytona handvatverwarming
houdt u ze warm nu voor € 199,50 incl. montage

Bestellen onderdelen & (kleding)accessoires
mogelijk

Bel voor het maken van een afspraak of het
bestellen van onderdelen: 035 6214727!

Acties geldig tot maart 2021 en/of zolang de voorraad strekt!
Verlengde Zuiderloswal 27 | 1216 BW Hilversum | T 035 6214727
Internet: www.vandekuinder.nl

Opa’s winterjas uit de doofpot
Ingezonden brief
Bij de behandeling in de raad
van de prima motie van D66
om soepel om te springen met
giften aan bijstandsgerechtigden viel het betoog van mevrouw IJsbrandij (Dorpsbelangen) op. Ze vertelde van een
opa die een kleinkind een winterjas cadeau deed, waarna de
moeder op haar uitkering werd
gekort. De wethouder ontraadde de motie van D66 omdat ze

er al flexibel mee omsprongen
op de afdeling. En om mensen niet blij te maken met een
dooie mus vroeg ze hier geen
publiciteit aan te geven.
Dit akkefietje deed me denken
aan iemand die ik aan betaald
werk hielp. Ik was nooit van
plan om haar case in de spotlights te zetten tot nu toe. Zij
stopte met werken om haar

stervende moeder bij te staan.
Zij stierf en toen kreeg deze
lieve dochter te maken met
sociale zaken Wijdemeren.
Ze had geen cent inkomen
en vroeg bijstand aan. Geweigerd, want ze had een (deel
van) het ouderlijk huis geërfd.
Dat was niet zo, want er liep
nog een rechtszaak tegen
haar stiefbroers over de erfenis van haar overleden vader.

REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek
start vrijdag 15 januari met
het vaccineren van zorgmedewerkers tegen het
coronavirus. De huisartsen krijgen ook voorrang,
maar pas in de volgende
ronde, met een ander vaccin: Moderna. Het vaccineren zal plaatsvinden op
het terrein van de Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende
en blinde mensen, aan de
Amersfoortsestraatweg in
Huizen.
Het is een centraal gelegen
locatie, makkelijk bereikbaar
vanaf de A1, en er kan op
deze locatie zorgvuldig rekening gehouden worden met de
benodigde veiligheidsmaatregelen. De rijksoverheid heeft
de tijdlijn voor het vaccineren
vastgesteld. Als eerste zijn de
medewerkers van de verpleeg/
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg aan
de beurt. Zorgmedewerkers
krijgen hiervoor begin januari
een uitnodiging van hun werkgever. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Zodra een
groep aan de beurt is, krijgt
deze bericht. De verwachting

is dat de groep zorgmedewerkers binnen 6 weken hun
vaccinaties heeft ontvangen.
In een later stadium zullen ook
inwoners uit de regio op deze
locatie door de GGD gevaccineerd worden. Wanneer is
nog niet precies duidelijk. Wel
is duidelijk dat dit er veel meer
zijn. Daarom zal voor deze
tweede groep op het terrein
van Visio een apart vaccinatiepaviljoen gebouwd worden.
Vragen
Veel informatie en antwoorden
vindt u op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351
of het Corona callcenter van
de GGD (035) 69264 00. Op
de website www.coronavaccinatie.nl, staat informatie over
de verschillende vaccins en de
volgorde waarin er wordt gevaccineerd.
Tot slot
Met een vaccinatie beschermt
u niet alleen u zelf, maar ook,
familie, vrienden en kwetsbaren. Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje
meer vrijheid krijgen. Terug
naar het echte normaal. Alleen
samen krijgen we dat voor elkaar.
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Groot succes online SLOEP				

Terugblik op Kerst		

Kerstbingo

Emtinckhof

LOOSDRECHT
Op derde Kerstdag heeft
Loosdrecht massaal meegedaan met de online
Kerstbingo van Stichting
SLOEP. De organisatie is
hier natuurlijk superblij
mee en wil alle deelnemers,
sponsoren en vrijwilligers
heel hartelijk bedanken.
Zo’n nieuwe, online manier
van bingospelen was voor
iedereen best spannend,
maar de techniek was prima verzorgd door Streamstudio uit Oud Loosdrecht.
De Sloep’ers zijn het avontuur
aangegaan en hebben gezorgd voor veel gezelligheid
tijdens de druilerige zondagmiddag van 3e Kerstdag.
De prijzen waren fantastisch
en onderstaande winnaars
hebben ondertussen allemaal
hun bonnen en cadeaus in
ontvangst genomen.
Stichting SLOEP is vast van
plan om, als er geen evenementen kunnen worden georganiseerd, meer te gaan doen
met deze online mogelijkheden.
Prijswinnaars
Eerste ronde: 3e prijs, een
snackbon van € 50,00 te besteden bij, en mede mogelijk gemaakt door Cafetaria

de Schakel; gewonnen door
Noor de Wit; 2e prijs, een
restaurantbon van € 60,00 te
besteden bij een restaurant
in Loosdrecht naar keuze is
gewonnen door Joeri Beerendonk; 1e prijs, een dinerbon
van € 75,00 te besteden bij, en
mede mogelijk gemaakt door
Vliegveld Hilversum is gewonnen door Ronald Harmsen.
Tweede ronde:
3e prijs, een bloemenbon van
€ 50,00 te besteden bij een
bloemenwinkel in Loosdrecht
naar keuze is gewonnen door
Peter Sinke;
2e prijs, een Riviera Maison
geurpakket met: luxe geurkaars, roomspray en geurstokjes mede mogelijk gemaakt
door Joy’s Cadeaus & Woonaccessoires is gewonnen door
Anouk Doet; 1e prijs, een
woonaccessoires pakket met
een Riviera Maison klok en
windlicht mede mogelijk gemaakt door Joy’s Cadeaus &
Woonaccessoires is gewonnen door de familie Bosman.
Derde ronde:
3e prijs, een bakkersbon van €
50,00 te besteden bij de Loosdrechtse bakkers is gewonnen
door Nel en Piet Uijterlinde;
2e prijs, een vleespakket in de
vorm van een Jumbo cadeaubon twv € 75,00 te besteden

bij Jumbo van de Bunt is gewonnen door Pieter Spierings;
1e prijs, een Cobb Barbecue,
mede mogelijk gemaakt door
Bonnema Watersport, is gewonnen door Denise Molenkamp.
Vierde ronde:
3e prijs, een cadeaubon voor
karten bij de Avontuurfabriek
is gewonnen door Tygo Kuik;
2e prijs, een dagje varen in
een sloep met je hele gezin,
mede mogelijk gemaakt door
Ottenhome, is gewonnen door
Michael van Dijk; 1e prijs,
een Puky step, mede mogelijk gemaakt door Bikeshop
Loosrecht, is gewonnen door
Mascha Lamme en Noa vd
Wetering.
Vijfde ronde:
3e prijs, een vogelhuis met
vogelvoer, mede mogelijk gemaakt door Tuin & Dierspecialist Van Henten, is gewonnen
door Bob van Biemen;

LOOSDRECHT
Twee kerstmannen deelden
cadeaus uit op de Emtinckhof.
In samenwerking met Stichting Sloep en alle sponsoren
werd deze grootse activiteit
ondernomen. De bewoners
kregen een tasje met allemaal
leuke en lekkere dingen. En
een plantje daarbij. Het werd
op een krukje voor de deur
neergezet vanwege de aangescherpte coronaregels. De
mensen hebben enorm geno-

2e prijs, een boodschappenpakket twv € 75,00 te besteden
Jumbo van de Bunt is gewonnen door Katja van Garderen;
1e prijs, een rode Batavus
PackD- fiets, mede mogelijk
gemaakt door Bikeshop Loosdrecht, is gewonnen door Lisa
Torsing.

Zwerfvuil in Nieuw

Bericht van Kunst aan de Dijk			

Loosdrecht

Kortenhoef

LOOSDRECHT
Wat doe je op een vrije dag
in de kerstvakantie met
jonge kinderen? Een wandeling op het strand en
dan niet je handen kunnen
warmen aan een warme
choco in een strandtentje
is geen optie.

KORTENHOEF
Wat een jaar hebben wij
achter ons. Een jaar waarin
wij ondanks alle tegenslagen toch een paar mooie
concerten hebben kunnen
organiseren. En de vooruitzichten voor 2021 zijn
dat het beter zal worden.
Wij kunnen niet wachten!
Ons beroemde en altijd drukbezochte Nieuwjaarsconcert
gaat dan ook door, op een
nieuwe datum én met een extra concert (natuurlijk onder
voorbehoud van eventuele
nieuwe coronamaatregelen).

Het is gelukt om de artiesten
om te boeken naar donderdag
21 januari. Op die dag zullen
Anton Goudsmit, Robin Nolan
en Arnoud van den Berg drie
(!) spetterende gipsyjazz concerten geven, om 15 uur, 17
uur en 20 uur. Zo kunnen wij
toch met in totaal 90 bezoekers verdeeld over drie concerten het jaar 2021 swingend
inluiden. Bestelde kaarten
voor de oorspronkelijke datum
van 7 januari blijven uiteraard

ten. Een reactie: “Ik heb nog
nooit in mijn leven een kerstman aan de deur gehad”. Het
draaiorgel speelde populaire
kerstliedjes maar ook Ere
zij God. Heel veel bewoners
stonden op het balkon mee te
bewegen. Het waren ontroerende momenten, zowel met
het orgel als met de kerstmannen. Er komt in de Emtinckhof
een nieuwe activiteitencommissie die verbinding met elkaar zoekt.

geldig. Het concert van 20 uur
is al uitverkocht maar als u een
e-mail aan info@kunstaandedijk.nl stuurt met uw naam en
het aantal gewenste kaartjes
kunnen wij u op de wachtlijst
plaatsen.
Kunst aan de Dijk wenst u allen een gezond, warm en liefdevol 2021 toe en ziet u heel
graag op 21 januari in ons
Oude Kerkje

Spelekids is dicht en alle buitenspeeltuinen zijn koud en
nat. Wandelingen op de hei
vinden de kinderen maar saai,
dus dan maar de prikstok mee
en een rondje zwerfvuil opruimen in het dorp.
Een rondje Sint Annepad –
Nootweg – Nieuw-Loosdrechtsedijk leverde 2 volle vuil-

niszakken op met ontelbare
lege blikjes, sigarettenpakjes,
fastfoodrestaurant verpakkingen maar wat vooral opvallend
was, waren de mondkapjes.
We vonden er wel 20! (fam.
Griffioen)

Mandarijnen

Goudeerlijk brood

Net 1 kilo

Douwe Egberts
snelfiltermaling

Heerlijk vers

Lipton Ice-Tea
of B-Better

Pak 500 gram

Dreft
Original

Fles 1,5 liter of pak 750 ml

Wapenaer
kaasplakken
Verpakkingen à
175-230 gram

Flacon 1 liter

*

56%

Diverse abdijen bokbieren

2 losse of mulitverpakkingen
blikjes/flesjes à 30-50 cl

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 19 januari 2021
* 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.

*

Diverse
soorten vlees

Stamppotgroente

Schaal 180-220 gram

60%

Elke dag euro’s goedkoper

Verpakkingen 150-500 gram
m.u.v. voordeelverpakking

65%

