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MAAK EEN AFSPRAAK VIA MORPHEUS.NL
Hilversum
Vaartweg 4
035 - 6247194

Utrecht
Oudkerkhof 11
030 - 2314984

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht
Dorpsstraat 74
0297 - 281054

Kwaliteit kinderopvang gewaarborgd bij Eigen&Wijzer

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

Fijne
Paasdagen!

LOOSDRECHT
In
aanwezigheid
van
slechts een docent en de
directie van Eigen&Wijzer,
kregen de studenten van de
opleiding ‘Gespecialiseerd
Pedagogisch
Medewerker niveau 4’ hun diploma
uitgereikt. In deze unieke,
anderhalf jaar durende,
interne opleiding, werken
praktijk
(kinderopvang
Eigen&Wijzer) en theorie
(docent van MBO Rijnland)
samen om pedagogisch
medewerkers op te leiden
met vaardigheden en kennis voor de toekomst.
Eigen&Wijzer en MBO Rijnland
zijn de eerste GPM4 opleiding
gestart in 2018. Eigen&Wijzer,

omdat zij zich verder wilde ontwikkelen als lerende organisatie, gericht op kwaliteit en ontwikkeling van kinderen én van
medewerkers. MBO Rijnland,
omdat zij in nauw contact willen staan met het werkveld. En
vanuit een gezamenlijk doel;
ontwikkeling van kinderen
centraal stellen. Vormgegeven
door ontwikkeling van pedagogisch medewerkers centraal
te stellen. De samenwerking
is een succes en ondertussen
is de derde lichting studenten
afgestudeerd en gaat de vijfde lichting in september van
start. Studenten brengen de
ervaring en de kennis, die zij
opdoen in de opleiding, direct
in de praktijk. Dit komt ten goede aan de kinderen en aan hun

Laat ons uw huis-werk doen!
Wij zijn er voor u.

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

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

collega’s en zorgt ervoor dat
de kwaliteit binnen de gehele
organisatie omhoog gaat. Samen met MBO Rijnland wordt
bij iedere lichting gekeken hoe
de opleiding verder toegespitst
kan worden op de praktijk.
Ook is er ingesprongen op de
corona-problematiek door de
lessen van klassikaal te verplaatsen naar online. Directeur
Mirjam Companjen: “We zijn
ontzettend trots op onze medewerkers, omdat zij door hun
inzet een optimale bijdrage
leveren aan hun eigen ontwikkeling en als voorbeeld dienen
voor kinderen.”

In verband met
pasen zal de
NieuwsSter op
donderdag
8 april
verschijnen
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GooiTV

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
onder de herdenking van de
geboortedag van Comenius
in Naarden. Zaterdag 3 april
zendt GooiTV vanaf 16.00 uur
een cantatedienst uit met het
koor Vocaal Ensemble Voices uit Bussum en voorgangers Nico Smit uit Hilversum
en Evert-Jan van Katwijk uit
Nederhorst den Berg. Het
programma is alleen op zaterdagmiddag- en avond te zien.

Het programma van GooiTV
vanaf woensdag 31 maart
2021: In Derde Termijn besteedt Ruud Bochardt aandacht aan de visie op mobiliteit met Nico Schimmel
en Joost Boermans, beiden
wethouder in respectievelijk
Gooise Meren en Wijdemeren. In TV Magazine is er aandacht voor diverse regionale
en lokale onderwerpen, waar-

Voor woningontruiming,
verkoopklaar maken,
oplevering en eind-schoonmaak
Inboedels & Zo te Kortenhoef
Telefoon 0620777535
www.inboedelsenzo.nl

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
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
www.HealingTherapie.nl
Behandeling
TRAUMA’S OPLOSSEN
06 – 5140 9626
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
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 € 1,55 per
gedrukte regel

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

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

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
monteurs diploma of gelijkwaardig
VOOR VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:

● Airco service
● APK
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
●
Onderhoud
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- 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
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK

2 VACATURES:
WWW.

- bereid tot het volgen van cursussen

- bereid tot het volgen van cursussen

- service en klantvriendelijk is aangeboren
- oplossingsgericht denk en werkniveau
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere dag als een uitdaging zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede

-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
TECHNISCHE
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg

TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
t.a.v.Jan Zwagerman
STUUR DE SOLLICITATIE

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

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
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
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

Alarmnummer

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 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

SPECIAAL VOOR PASEN:
Vrijdag 2 en zaterdag 3 april
100 gram
Entre Côte
500 gram
Verse Varkenshaas
Scharrel ei salade

€ 2,98
€ 9,99
ca. 200 gram € 2,50

Boeren Lamsham

100 gram

€ 2,98

Specialiteit:
Asperge truffelsoep

1 liter

€ 8,98

De lekkerste!

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

“G eniet van de
Pasen en steun het
goede doel!“

1-1-2

Bezoek onze website voor onze PAAS VERSBOX!

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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Ondernemers dagen politieke partijen uit
Geen mooie gemeente zonder ondernemers

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Namens de ondernemers
daagt Dik van Enk, voorzitter van Ondernemend
Wijdemeren, de politieke
partijen uit om een blok te
vormen. Hij wil van de gemeenteraad initiatieven en
oplossingen die tot op heden zijn uitgebleven.
In een pittige brief opent Van
Enk met complimenten aan
het adres van het college van
B&W en het Ondernemersloket. Die contacten zijn intensief. Ondernemend Wijdemeren wordt betrokken bij veel
vraagstukken en de ondernemersmanager is goed benaderbaar.
Maar de 19 raadsleden van
De Lokale Partij, Dorpsbelangen, CDA, VVD, D66 en PvdA/
GroenLinks hebben geheel
2020 op hun handen gezeten en geen enkele moeite
gedaan om in deze harde coronatijden op te komen voor

de ondernemers. “ Dat is op
z’n minst opmerkelijk te noemen”, schrijft Dik van Enk die
alle vergaderingen van de gemeenteraad heeft nagelezen
en nageluisterd. Zijn conclusie
is dat ‘er nauwelijks tot niets is
besproken inzake de gevolgen
van het coronavirus door onze
vertegenwoordigers in de gemeenteraad’. Hij maakt een
uitzondering voor de vragen
die de CDA- fractie recent stelde. Maar die gaan meer over
wat het gemeentebestuur gaat
doen. ‘Vragen stellen aan het
college in de trend van ‘wat
hebben jullie gedaan’ of ‘wat is
de status’ is onvoldoende’ stelt
Van Enk. Hij wil meer.

POLS DE
BEHOEFTEN, KIJK
NAAR ONZE NOOD,
ZIE HET LEED EN
DE DILEMMA’S’

moties en acties te komen om
de ondernemers in Wijdemeren te helpen. Hij noemt een
aantal concrete punten zoals
het oprichten van een Gemeentelijk Noodfonds (eventueel met goedkoop geleend
geld). Of het kwijtschelden
van precariobelastingen en/ of
OZB. Verruim vergunningen,
breid het Ondernemersloket
uit of verlaag de toeristenbelasting. In ieder geval zou het
gepast zijn als de zes politieke partijen eens in gesprek
gaan met ondernemers. “Pols
de behoeften, kijk naar onze
nood, zie het leed en de dilemma’s. Juist nu hebben wij u,
als volksvertegenwoordigers,
hard nodig.” Natuurlijk zijn er
de landelijke steunpakketten
waarvan de Wijdemeerse ondernemers gebruik maken,
maar een extra gemeentelijke
steun in de rug is zeer gewenst. Dik van Enk sluit af met
‘Geen mooie gemeente zonder ondernemers!’

Meer!
De
ondernemersvoorzitter
smeekt om met initiatieven,

Wisseling van wethouders
Extra gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week vrijdag was
er een extra gemeenteraad waarin wethouder Jan
Klink aftrad en werd opgevolgd door z’n VVD- collega Jos Kea uit Loosdrecht.
Lange tijd zag het ernaar uit
dat Jan Klink z’n 35e positie
voor de Tweede Kamer zomaar kon bezetten. Echter,
op het laatste moment zakte
de VVD naar 34 zetels, hetgeen tot gevolg heeft dat de
Loosdrechter moet afwachten
hoe de formatie na de Tweede
Kamerverkiezingen zal verlopen. Met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijk ziet
het ernaar uit dat er een 4e kabinet- Rutte zal komen en dan
zullen een aantal prominente VVD ‘ers aanschuiven als
minister of staatssecretaris.
Dan kan Klink alsnog als Kamerlid worden geïnstalleerd.

Toch koos Jan Klink ervoor
om direct afscheid te nemen
van Wijdemeren. In z’n ontslagbrief schrijft hij dat hij nu
al meedraait in het inwerkprogramma van de VVD- Tweede Kamerfractie. Dan kan hij
‘niet garanderen dat ik me te
allen tijde volwaardig in kan
zetten als wethouder van Wijdemeren’. Klink is dus even
‘between jobs’, maar hij kan
zijn baan op het ministerie
van Economische Zaken en
Klimaat weer opnemen. Privé
speelt ook mee dat in huizeKlink het derde kind op komst
is, dus zal de jonge vader (36)
zijn tijd hard nodig hebben.
Bitter zoet
Burgemeester Crys Larson
stak de loftrompet over de
wethouder van o.a. financiën,
economische zaken en onderwijs die in een bliksemcarrière
veel bereikt heeft. Jan Klink
werd op 9 mei 2018 raadslid,
vervolgens wethouder en nog

geen 3 jaar later is hij aankomend Kamerlid. Mevrouw Larson roemde het topgeheugen
van haar collega, zijn analytisch vermogen, rekenvaardigheid en zijn behulpzaamheid.
“Jan lijkt altijd vrolijk, maar
kan ook fel zijn. Den Haag
is gewaarschuwd.” Derhalve
typeerde ze zijn afscheid als
‘bitter-zoet’. Het filmpje waarin
het vertrek met beelden zou
worden geïllustreerd, kon niet
worden vertoond, vanwege
een technisch probleem.
Hoewel het een digitale beeldvergadering was, werden aan
de deur bij de Klinks cadeaus
afgegeven: bloemen, het boek
‘Nieuw Boeren’, het eremetaal
‘Drijvende Kracht’ en een gegrafeerde Wijdemeren-balpen.
Politieke partijen
VVD-fractievoorzitter
Sieta
Vermeulen zag het vertrek
van Klink in een historisch
perspectief waarin vóór hem

vijf inwoners van Nederhorst
den Berg naar de landelijke
politiek opstegen. Ze noemde
als voorbeelden van de daden van haar partijgenoot het
Ondernemersloket, het IKC in
Loosdrecht en een beter financieel systeem vanaf 2022.
Namens De Lokale Partij gaf
fractievoorzitter Gert Zagt
een politieke swing aan het
afscheid. Hij had z’n bedenkingen bij de timing, nu er
veel belangrijke dossiers op
de agenda staan. Daarentegen toonde Stan Poels (PvdA/
GroenLinks) z’n waardering
voor de mens Jan Klink, altijd
goed gemutst en gericht op
samenwerking. De vertrekkend wethouder zei dat hij
‘met pijn in het hart’ wegging.
Hij keek zeker ‘niet verzuurd’
terug op z’n Wijdemeerse periode en gelooft als liberaal altijd
in oplossingen voor een betere
periode.

Jos Kea
Toen kwam er een pauze van
een uur in de vergadering. De
raadsleden moesten namelijk
in persoon met een briefje op
het gemeentehuis hun stem
uitbrengen. Na 17 stemmen
vóór en 1 tegen werd vervolgens Jos Kea geïnstalleerd als
nieuwe wethouder. De vader
van drie zoons en opa van drie
kleinzoons woont sinds 2004
in Loosdrecht en heeft lang
in het bedrijfsleven gewerkt.
De laatste jaren werkt hij zelfstandig als manager inkoop
en logistiek. Jos Kea is vanaf
2020 actief in de VVD- fractie
als commissielid.
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IKC Talent Primair op terrein De Linde
Met de rug tegen de muur

Foto: Het gebouw van De Linde + speelplaats
Door: Herman Stuijver

• 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

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Dit weekend voor
een lekkere PAAS:

Overheerlijk
paasbrood en
diverse soorten
paastaartjes

WIJDEMEREN
Welk advies de commissie
Maatschappelijke Zaken
op 30 maart gegeven heeft
aan de onderwijswethouder kon niet worden meegenomen in dit weekblad.
Maar een week eerder
was het zonneklaar dat
de bestuurders, ouders
en leerkrachten duidelijk
kiezen voor het terrein
van De Linde als plek voor
het nieuwe IKC van Talent
Primair (openbaar onderwijs).
Op een beeldvormende sessie op 23 maart hadden de
voorstanders van deze variant alles uit de kast gehaald
om De Linde op nummer 1
te krijgen. De gemeente Wijdemeren heeft een voorkeur
voor de plek van De Sterrenwachter naast de Pinkenstal.
Dat leek een gelopen race,
maar zowel pedagogische
als ruimtelijke motieven leken sterk om OBS De Linde

de prioriteit te geven. Dat het
bestuur van Talent Primair
akkoord was gegaan met De
Sterrenwachter erkende bestuurder Roel Hoogendoorn.
“Nee, we hadden niet het mes
op de keel, maar we stonden
wel met de rug tegen de muur.
Er moet namelijk over 5 jaar
wel nieuwe huisvesting komen.”
BartJan Commissaris, directeur van beide scholen, legde
nog eens de noodzaak van
een Integraal Kindcentrum
uit. Waarbij kinderen van 0
tot 13 jaar in een doorgaande
lijn worden opgevoed. Zelfs
vanaf postnatale zorg tot aan
de keuze van een puber voor
een middelbare school. Een
plek waar onderwijs, opvang
en zorg samenkomen. Met
tal van voorzieningen als een
bibliotheek, sportruimte maar
ook een centrale ruimte voor
verenigingen in de avonduren. “Het kloppend hart van
de samenleving”, zei hij met
enig pathos.

14 locaties
Namens een onderzoeksbureau vertelde Tjeerd Wessel
over een onderzoek naar 14
locaties, waarvan er al snel
10 uitvielen. Bij de laatste
vier zat zelfs het gemeentehuis. Uiteindelijk bleven De
Sterrenwachter en De Linde
over. Bij de keuze voor De
Linde was het samen in één
gebouw werken het grootste voordeel, bij De Sterrenwachter heb je het nadeel
van 2 gebouwen. Plus het
feit dat de verkeerssituatie
bij De Linde goed oplosbaar
is op eigen terrein. Deze kavel halverwege de Lindeplein
en Nieuw Loosdrechtsedijk
kan ook worden uitgebreid.
Tot slot merkte Wessel op dat
de bouwkosten voor beide
locaties niet veel verschillen.
Ook niet onbelangrijk. Op de
vraag van CDA ‘er Jan Willem
Nienhuis op welke termijn het
pand kan worden geopend,
ging Talent Primair uit van
maximaal 5 jaar.

C O N T A I N E R S
•
•
•
•
•

Aanleveren van afval op onze locatie aan de Gageldijk 83 in Maarssen
Afvalinzameling met afzetcontainer, perscontainers en rolcontainers
Ondergrondse afvalinzameling
Afvalrecycling
Levering van zand, grind en tuinaarde

T:030-2611866
T:
030-2611866

W: www.venuscontainers.nl E:
E: info@venuscontainers.nl
W: www.venuscontainers.nl

Wijdemeren
informeren

31 maart 2021

Tegemoetkoming
woonkosten (TONK)

Officiële
bekendmakingen

Gewijzigde openingstijden
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het
gemeentehuis op vrijdag 2 april en maandag 5 april
gesloten. Vanaf dinsdag 6 april helpen wij u graag
weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

#mooiWijdemeren
@sony_photography2020

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Terugblik verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een
lange voorbereiding kunnen we terugkijken
op geslaagde verkiezingsdagen. We bedanken
alle vrijwilligers voor hun enorme inzet tijdens
deze dagen. En wat was er een mooie opkomst in onze gemeente! Maar liefst 84,7%
van de kiesgerechtigde inwoners heeft gebruik
gemaakt van zijn/haar stemrecht.
De definitieve uitslag van onze gemeente op
kandidaatsniveau is te vinden op
wijdemeren.nl/verkiezingen.
>

Aardgasvrij Wijdemeren: wat vindt u?
De Rijksoverheid vraagt ons om in
30 jaar tijd wijk voor wijk van het
aardgas af te stappen. Om daar
invulling aan te geven werken we
in 2021 aan een plan waarin we
op hoofdlijnen beschrijven hoe
we dit gaan doen, de zogenaamde
Transitievisie Warmte. We vinden het
belangrijk dat u hierover mee kunt
praten en denken. Vul daarom de
enquête in en laat ons weten waar u
kansen ziet, of u zich zorgen maakt
en hoe we u het beste op de hoogte
kunnen houden.

Wethouder Boermans: “Deze enquête is
een belangrijke stap richting de Transitievisie
Warmte. Ik ben erg benieuwd hoe u over
de plannen denkt om wijk voor wijk van het
aardgas af te gaan en wil ook graag weten
welke zorgen er leven. Zo wordt het steeds
duidelijker welke stappen we nog moeten
zetten om deze grote verandering in onze
hele gemeente door te voeren.”

Doe ook mee!
U kunt de enquête tot en met maandag 19
april invullen via www.wijdemeren.nl/tvw.
Deelname duurt ongeveer tien minuten.
Op woensdag 26 mei is er een digitale
bewonersbijeenkomst over de Transitievisie

Huldigen winnaars cybergame
Een paar maanden geleden riep de
gemeente, samen met politie en
scholen, kinderen tussen de 8 en 12
jaar op cyberagent te worden en mee
te spelen met de game HackShield.
De game maakt kinderen weerbaar
tegen cybercriminaliteit.
Donderdag 25 maart werden de winnende
cyberagents gehuldigd met een heus certificaat
en een mooi prijzenpakket. Burgemeester Crys
Larson zette Elin Oudenaller van de Regenboogschool en Leon de Bruijn van de Catamaranschool in het zonnetje voor hun prestaties.

Meer cyberagents nodig
Burgemeester Crys Larson: “De missie is nog
niet voorbij. Wil jij leren hoe je cybercriminaliteit herkent en voorkomt? En wil jij jezelf, je
familie, vrienden en de gemeente beschermen
tegen online gevaar? Meld je aan! Jullie hulp
blijft nodig om digitale boeven te stoppen.“ Op
www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren
vindt u meer informatie over de game en kan
uw zoon of dochter zich aanmelden.

Warmte. We presenteren dan onder andere
de resultaten van de enquête.

Bewonersbijeenkomst
Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen
we u mee in de plannen van de gemeente
om aardgasvrij te worden, we brengen u op
de hoogte van de keuzes die nog gemaakt
moeten worden en de maatregelen die u
nu al kunt treffen om te zijner tijd klaar te
zijn voor een overstap naar een alternatieve energiebron. Uiteraard is er ook tijdens
deze bewonersbijeenkomst de mogelijkheid om uw zorgen en ideeën met ons te
delen. Binnenkort informeren we u hier
verder over.

Wijziging ophaaldag GAD

Op Goede Vrijdag 2 april wordt het huishoudelijk afval opgehaald zoals u gewend
bent. Op tweede paasdag, maandag 5 april,
wordt er geen huishoudelijk afval opgehaald.
Dit verschuift naar dinsdag 6 april. Het kan
gebeuren dat uw container op dinsdag 6 april
later opgehaald wordt dan u gewend bent. Dit
kan uitlopen tot 21.00 uur. Houd de containers
en vuilniszakken goed zichtbaar en bereikbaar
voor de medewerkers van de GAD. De inzameling van papier en karton wordt op meerdere
dagen ingehaald. Raadpleeg hiervoor de GAD
inzamelkalenderapp.
>

Hey, het is ok!

De helft van de Nederlanders krijgt ooit te
maken met psychische problemen. Sommige
mensen voelen zich door de coronatijd sneller
somber, angstig of gestrest. Extra aandacht
voor mentale fitheid is juist nu belangrijk. De
campagne ‘Hey, het is oké’ van de Gooi en
Vechtstreek moedigt iedereen aan om in
gesprek te gaan als het wat minder gaat. Op
www.ggdgv.nl/heyhetisoke kunt u praktische
tips, hulp en gratis trainingen vinden om beter
in uw vel te zitten.

Wijdemeren
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Tegemoetkoming woonkosten
Heeft u door de coronacrisis een vermindering van het inkomen met minimaal
35 procent waardoor u de woonkosten
niet meer kunt betalen? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor de
Tijdelijke Ondersteuning van
Noodzakelijke Kosten (TONK).
De TONK is een steunmaatregel van het Rijk.
Het is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur en hypotheek) voor de periode
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TONK

moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U heeft te maken met een inkomensterugval van 35 procent of meer ten opzichte
van januari 2020.
• De terugval in het inkomen is veroorzaakt
door coronacrisis en/of door de corona
maatregelen van het Rijk.
• Uw woonkosten bedragen 40 procent of
meer van uw huidige inkomen.
• U heeft niet meer eigen vermogen dan
6.295 euro voor een alleenstaande en
12.590 euro voor een huishouden of een
alleenstaande ouder (vermogen dat in de
woning, voertuigen, bedrijfspanden e.d. zit

telt niet mee).

400 euro
De tegemoetkoming is een vast bedrag van
400 euro per maand. In totaal kan een huishouden dus maximaal 2400 euro ontvangen
voor de maanden januari tot en met juni. Dit
bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen
U kunt de TONK aanvragen via
www.wijdemeren.nl/TONK.
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
TONK@wijdemeren.nl.

Sociaal makelaar Hetty: bedankt!
Na 11 jaar neemt sociaal makelaar Hetty
Kastelein afscheid van de gemeente
Wijdemeren. Jarenlang was zij de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties en
vrijwilligers. Ook startte ze vele mooie
projecten in onze gemeente.
“Ik kijk met veel plezier terug op de prachtige projecten die gerealiseerd zijn. Denk aan
het invoeren van het Jeugdcultuurfonds,
muziekeducatie op scholen, taalstages, de
inzet van het ANWB automaatje en de Fiets-

boot in Loosdrecht. Maar vooral het goede
contact en de geweldige inzet van onze
inwoners maakten mijn werk een feestje.”

Koppelaar
De laatste drie jaar was Hetty ook coördinator van vrijwilligersplatform De Appelboom.
“Ik heb veel mensen geholpen aan vrijwilligerswerk en organisaties blij gemaakt met
vrijwilligers. De koppelingen die ik maakte
leidden vaak tot mooi resultaat.”

Een gouden combinatie
Wethouder Rosalie van Rijn: “De inzet van
Hetty is voor onschatbare waarde geweest
voor onze verenigingen, instellingen en
organisaties. Ze wist mensen te enthousiasmeren en bracht mensen samen.
Een gouden combinatie. Hetty, bedankt
voor je inzet!”
De werkzaamheden van Hetty Kastelein
worden voortgezet binnen het dorpenteam.
Kijk voor de contactgegevens op
www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Voorkom een boete: ruim hondenpoep op
Hondenpoep… we ontvangen er met grote
regelmaat klachten over. We willen u er
daarom nogmaals op wijzen dat in heel
Wijdemeren een opruimplicht geldt.
Voor de opruimplicht gelden geen uitzonderingen. Ook in bermen, plantsoenen en
grasstroken moeten hondeneigenaren de
hondenpoep opruimen.

Zakjesdispensers

Honden op het strand

Behoefte aan uitlaatplek

Voor het niet opruimen van hondenpoep
kunt u een boete krijgen van 140 euro
(exclusief 9 euro administratiekosten). Dat is
toch zonde! Om het gemakkelijker te maken
om de hondenpoep op te ruimen staan er
op 46 locaties in de gemeente zakjesdispensers. Bekijk de locaties op
www.deappelboom.nl/hondenpoep.

Vanaf 1 mei controleert de provincie
Noord-Holland de kwaliteit van het water bij
de verschillende zwemplekken in Wijdemeren. Daarom is het vanaf 1 april tot 1 oktober
niet toegestaan om met uw hond op de
stranden te komen. Vanaf 1 april gaan onze
handhavers hierop toezien.

Dat er grote behoefte is aan een uitlaatplek
voor honden in o.a. Oud-Loosdrecht is bekend. Eind vorig jaar werden hiervoor ruim
40 handtekeningen overhandigd. Dorpscoördinator Saskia Hille is samen met de
indiener op zoek naar een geschikte locatie.

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende
wijziging verbouwen villa voor groepswoning
ouderen (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 71: uitbreiden
bedrijfswoning (19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: wijzigen gevel
(19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (23.03.21)
- Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 204:
kappen boom (11.03.21)
- Rading 146: plaatsen billboards (18.03.21)

>

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 14: kappen boom (11.03.21)

’s-Graveland
Kortenhoef
- Berkenhof 2: plaatsen raam zijgevel (13.03.21)
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort
(14.03.21)
- Moleneind 7: plaatsen overkapping (12.03.21)
- Moleneind 73: veranderen aanbouw (11.03.21)

Loosdrecht
- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (23.03.21)
- De Schakel 1: plaatsen dakkapel (12.03.21)
- Horndijk 25: uitbreiden woning (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen
golfbreker (12.03.21)
- Rading 1: afwijken bestemminsplan voor
gebruiken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar
(17.03.21)
- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (23.03.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

- Beresteinseweg 1 t/m 3: bouwen
drie-onder-één-kapwoning (23.03.21)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel (15), 16, 17 en 18 juli 2021
(18.03.21)
- Noordereinde 71: wijzigen voorgevel en
plaatsen dakkapel (11.03.21)
- Noordereinde 371: plaatsen schuur (11.03.21)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen zestien bomen
(11.03.21)
- Koninginneweg 73b: afwijken bestemmingsplan kantoor naar wonen (18.03.21)
- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning (16.03.21)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan voor glamping gedurende drie jaar (23.03.21)
- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en doortreken aanbouw (23.03.21)

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

Kortenhoef
- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw en
constructieve doorbraak (12.03.21)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (11.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b, en c: wijzigen
gevels (18.03.21)

- Dammerweg 6: vernieuwen antenneinstallatie (P-214) (23.03.21)
- Eilandseweg 9c: maken uitweg (12.03.21)
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(18.03.21)
- Vaartweg 20-21: wijziging woning kavel 3
(project Vlindertuin) (18.03.21)

> Bekendmaking ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning bouw van
twee woningen op het perceel
Reeweg 2 a/b, Nederhorst den Berg

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 1e fase
(het gebruiken van gronden of bouwwerken in
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Officiële bekendmakingen
strijd met een bestemmingsplan) te verlenen
voor de bouw van twee woningen op het
perceel Reeweg 2 a/b in Nederhorst den Berg.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg. Het perceel is bestemd
voor Bedrijf met deels de functieaanduiding detailhandel, alsmede voor Waarde-Archeologie 4.
Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor het
afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken alsmede de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 1
april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De
stukken kunnen worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(imrocode NL.IMRO.1696.OVReeweg2ab2021-on00
of via het adres Reeweg 2a Nederhorst den Berg).
De stukken kunnen tevens worden opgevraagd
via info@wijdemeren.nl

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan schriftelijk (onder vermelding van
Z.60165) of mondeling een zienswijze worden
ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de
ontwerp-omgevingsvergunning moeten
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Een schriftelijke
zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen moet worden ingediend bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het
inwinnen van informatie kan contact op worden
genomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen moet een zienswijze over het genomen besluit zijn ingediend.

Bekendmaking wet geluidhinder
Reeweg 2/b, Nederhorst den Berg
(ontwerpbesluit)
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend.
Er is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend ten behoeve van het afwijken van het
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg, (Wabo artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°).
Het gaat om realisatie van twee woningen aan
de Reeweg 2a/b te Nederhorst den Berg. Ten
gevolge van het wegverkeer op Dammerweg
zullen de woningen een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester
en wethouders hebben overeenkomstig artikel
83 en 110a Wet geluidhinder voor deze twee
woningen in ontwerp hogere waarden vast
gesteld.

Inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 1 april 2021 gedurende
zes weken ter inzage samen met de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt de stukken
over de ontwerp-omgevingsvergunning (met
ontwerp-besluit verklaring van geen bedenkingen) inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
ontwerp-besluit ontheffing hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen ingezien worden op
www.wijdemeren.nl/terinzage.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het ontwerpbesluit.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
administratie van de afdeling Fysiek Domein via
telefoonnummer 14 035. Desgewenst kunnen
de stukken worden opgevraagd via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die
een zienswijze inbrengt, kan schriftelijk verzoeken
om de persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een
gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers van
de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen
met de administratie van de afdeling Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en
bijbehorende stukken kunt u inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

>

Collectevergunning

Loosdrecht
- Hilversumse Cricket Club, collectevergunning
van 9 mei tot en met 15 mei 2021 (25.03.21)

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Nieuwe naamgeving gemeentelijk bouwwerk

Op 16 maart 2021 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten tot
naamgeving “Jaap Zeldenrijk Plantsoen” en
ondertitel “Verzetsleider met schuilnaam Jaap
Haan 1915-1997” aan de openbare ruimte bij
de rotonde tegenover het oude gemeentehuis
van Loosdrecht. Hier is het oorlogsmonument
gesitueerd.
Jaap Zeldenrijk is drager van het Verzetsherdenkingskruis en Kruis van Verdienste.

Loosdrecht
- T.h.v. Regenboog 6: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (22.03.21)

U kunt binnen zes weken na de publicatie van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Meerhoekweg 2: opheffen algemene
gehandicaptenparkeerplaats (bij algemene
GPP ) (15.03.21)
- T.h.v. Lijsterlaan 27: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (24.12.20)

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.

Beroep

Kortenhoef

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere
waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- T.h.v. A.N. van Pellecomhof 11: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij GPP met aanvrager) (18.03.21)

Bezwaar indienen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Besluit omgevingsvergunning
herbouwen landhuis met aanbouw,
bouwen carport, tuinkas en zwembad en gedeeltelijk revitaliseren tuin
Noordereinde 50, ’s-Graveland

Overig

>

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

>

Drank- en horecavergunning

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,

Loosdrecht

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid,
onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen
van een landhuis met aanbouw en het bouwen
van een carport, tuinkas en zwembad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin op het perceel
Noordereinde 50 in ’s-Graveland. Op het ontwerpbesluit en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend

- De Haven Club, Boegspriet 25 (12.03.21)

Utrecht).

De omgevingsvergunning bestaat uit de
volgende activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,
lid 1 onder c, Wabo).

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>

Ontheffing objecten openbare weg

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit

’s-Graveland

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

- Zuidereinde 62: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats voor de woning (12.03.21)

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats tegenover de woning (16.03.21)

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) .

Inzage

Hoger beroep indienen

De omgevingsvergunning ligt vanaf 1 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
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verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Bespaarmaatregelen Energiecoöperatie		
Wijdemeren groot succes
WIJDEMEREN
Staat uw CVketel al op 60?
Heeft u uw gloeilampen al
vervangen door LED? Wat
gebruikt u aan energie? De
acties van de Energiecoöperatie Wijdemeren voor
de kleine bespaarmaatregelen zijn een groot succes. Nog meedoen met een
van deze acties? Meld u
snel aan via www.ecwijdemeren.nl.
De eerste 60 mensen voor de
zetmop60-actie waren binnen
een week bereikt. Wist u al dat
uw CV standaard op 80 graden staat, maar veel efficiënter werkt als hij op 60 graden
staat. Zet uw ketel (voor eind
maart) op 60 graden en maak
kans op een jaar lang gratis
energie.
Op veler verzoek doen we nog
een derde ronde in de LEDlampactie tot uiterlijk 16 april.

We gaan inmiddels al bij meer
dan 150 bewoners de gloeilampen ophalen, maar doen
dat ook graag bij u. Ook de
halogeenspotjes zijn tegenwoordig verkrijgbaar in LED. U
ontvangt via ons een account
met €50 cadeau waarmee u
kunt bestellen bij 123LED.nl
uit Nederhorst den Berg.
Een stapje verder? Meet uw
energiegebruik en kom erachter wat uw energievreters zijn.
Is uw jaarlijkse verbruik meer
dan het Nederlandse gemiddelde van 2.765 kilowattuur?
Kijk dan naar uw energievreters in huis; zoals een oude
koelkast, elektrische boiler, of
aquarium. Gebruik de energiegebruiksmeter en kom erachter!
Deze acties worden gefinancierd uit de regeling reductie
energiegebruik (RRE). Een
regeling die in het leven is

geroepen om bewoners te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.
Zie voor vragen, informatie of
andere acties www.ECWijde-

meren.nl.
Zelf meewerken met de Energiecoöperatie? We zijn dringend op zoek naar nieuwe

mensen, voor communicatie,
energiecoachgesprekken, acties en projecten. Neem contact op via 06-12395394 (Anne-Marie Poorthuis).

Besparen met ledverlichting. Bent u al overgestapt?
Steeds meer mensen stappen inmiddels over op ledverlichting. Dit doen ze natuurlijk niet zomaar. Het gebruik van ledverlichting
heeft namelijk een hoop voordelen ten opzichte van traditionele verlichting.
Waarom overstappen?

Ledlampen zorgen in eerste instantie voor een lager energieverbruik. Een ledlamp zet 90% van de elektriciteit om in licht en maar 10% in warmte.
Een gloeilamp zet op zijn beurt maar 25 tot 30% om in licht. Zo bespaart u door de overstap al gauw 50 tot 90% energie. Enorm veel dus!
De overstap zorgt niet alleen voor een verlaging van uw energieverbruik maar is ook een goede keuze voor uw portemonnee.
Voor ondernemers is de overstap ﬁnancieel nóg aantrekkelijker, omdat zij aanspraak kunnen maken op de energie-investeringsaftrek (EIA).

Start direct met besparen!

Als u 10 gloeilampen á 40 watt vervangt door 10 ledlampen á 5 watt bespaart u gemiddeld al zo’n € 112,- per jaar*
op uw energierekening op basis van 4 branduren per dag.
Hoe meer lampen u vervangt, hoe hoger dit bedrag oploopt!
Prijs per kWh

Verbruik in kWh

Traditionele verlichting:

€ 0,22

584

Ledverlichting:

€ 0,22

Uw besparing per jaar:

Stroomkosten per jaar
€ 128,48

73

€ 16,06

511

€ 112,42

*Afhankelijk van het
aantal branduren en type
ledlamp. De gemiddelde
prijs per kWh (kilowattuur)
ligt rond de € 0,22

Ledlampen gaan veel langer mee.

De lampen kunnen ongeveer 30.000 tot 50.000 uur blijven branden. Dit betekent dat u er na het ophangen gemiddeld zo’n 10 tot 20 jaar geen omkijken meer naar heeft.
Zo bespaart u niet alleen geld, maar proﬁteert u ook van minder onderhoudstijd.

123led.nl is dé specialist in ledverlichting
Ons assortiment bestaat uit ruim 5.000 producten. De ideale ledlamp of armatuur voor uw huis, tuin of kantoor zit er
gegarandeerd tussen! Kies bijvoorbeeld een lamp van de bekende merken als Philips (Hue) en Calex of ga voor de beste
prijs-kwaliteitverhouding door te kiezen voor ons 123led-huismerk.

Ledlampen | Ledpanelen | Led TL buizen | Ledstrips | Smart Home | Slimme lampen | Dimmers | Voertuiglampen | Bedrijfsverlichting
Kerstverlichting | Binnen- en buitenverlichting | En nog véél meer!
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Gezocht: vrijwilligers Maatjesproject
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
“Mensen activeren om inhoud en vorm te geven
aan hun bestaan, zodat ze
meedoen aan de samenleving en niet wegzinken in
eenzaamheid en isolement;
dat is de opdracht van het
Maatjesproject”, vertelt directeur Marjan Ockeloen.
Stichting Maatjesproject Gooi
en Vechtstreek is een vrijwilligersorganisatie die mensen
verbindt met de maatschappij.
Het Maatjesproject zet zich
in voor mensen in Hilversum,
Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren met psychosociale,
psychiatrische en lichamelijke
beperkingen. Dat doen ze samen met de vrijwilligers. De
nadruk van de dienstverlening
ligt op het vergroten van de sociale omgeving en het bevorderen van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. De deelnemers worden aangemeld door
de hulpverlening, sociaal domein gemeente Wijdemeren,

maatschappelijk werk, praktijkondersteuners dokterscentrale en via andere welzijns- en
vrijwilligersorganisaties. Hulpvragers kunnen zichzelf aanmelden via de website of telefonisch of kunnen aangemeld
worden door de hulpverlening.
Vanuit het bestand wordt er
een passende vrijwilliger geselecteerd voor de hulpvrager.
Dan volgt een afspraak met
de trajectbegeleider van het
Maatjesproject, de hulpvrager
en vrijwilliger. Indien mogelijk
bij de hulpvrager thuis. Uit het
gesprek moet blijken of er een
persoonlijke klik is.
15 koppels
In Wijdemeren is er subsidie
voor 15 koppels. In de zes dorpen is er een tekort aan vrijwilligers. Dat heeft ermee te maken
dat de dorpen ver uit elkaar liggen en dat binnen een dorp de
kans bestaat dat de hulpvrager
de vrijwilliger kent of andersom. Dat heeft meestal niet de
voorkeur, omdat de hulpvrager
zich schaamt voor de situatie
en liever anoniem wil blijven.

“Eenzaamheid en in isolement
verkeren zijn de belangrijkste
issues waar wij mee te maken
krijgen, vaak in combinatie met
een sociale en/of psychische
beperking”, vertelt Marjan Ockeloen. “Helemaal in de coronatijd merken we dat veel
personen ook zonder sociale
en/of psychische beperkingen
in eenzaamheid verkeren. Ze
kunnen zich bij ons aanmelden
via de website.” Het belangrijkste aspect om een hulpvrager
te koppelen aan een vrijwilliger
is dat de hulpvrager gemotiveerd moet zijn, anders werkt
het voor beide partijen niet.
In Hilversum organiseert het
Maatjesproject (onder voorbehoud van de richtlijnen van
het RIVM) groepsactiviteiten
zoals de wandelclub, fietsclub,
kookclub, creaclub en de koffie
inloop. Inwoners uit Wijdemeren zijn hierbij ook van harte
welkom.
Vrijwilligers
“Wij kunnen vrijwilligers een
stukje genoegdoening bieden
iets voor de maatschappij te

Foto: Marjan Ockeloen, directeur Maatjesproject (foto: Bastiaan
Miché)

betekenen door vrijwilligerswerk te doen. Niet alleen voor
de hulpvrager maar ook voor
de vrijwilliger kan het een
wekelijkse structuur bieden.”
De vrijwilligers krijgen een introductieworkshop, intervisie
en persoonlijke begeleiding
van de trajectbegeleider. Een
paar keer per jaar organiseert
het Maatjesproject uitjes en/
of thema bijeenkomsten. Je
leert daardoor ook andere

vrijwilligers kennen. Je kunt je
aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te
vullen of je persoonsgegevens
te mailen naar info@maatjesprojectgooi.nl. Ken je iemand
die eenzaam is? Wijs hen op
het Maatjesproject, laagdrempelig en goed voor je contacten.
Zie ook: www.maatjesprojectgooi.nl

Advertorial

Deonidas Ambachtelijke Spaanse Producten
NAARDEN
Recent zijn Edgar Grande
en Deisy Lopez met een
webshop gestart in Naarden. Heerlijke ambachtelijke Spaanse wijnen en zoetwaren worden aangeboden
op
www.deonidas.com.
Producten afkomstig uit
het mooie warme en zonnige regio’s zoals: Almansa, Catalayud, Monsant,
Rueda, Rioja, Rías Baixas,
Castilla y Leon en Jumilla-Murcia (zuidoosten van
Spanje).
Wij zijn een avontuurlijk stel
dat geniet van het leven en
de kleine details. We houden
van het ontdekken van nieuwe
culturen, gastronomie en als
wijnliefhebbers; ambachtelijke
wijnen die hemels lekker zijn.
Wij weten hoe we moeten genieten van alle lekkernijen dat
de aarde ons schenkt.
Deonidas is een familiebedrijf
uit Naarden, met spaanse cultuur, uitstraling en oog voor de

toekomst. We hebben onze
online winkel www.deonidas.
com geopend waar je een verscheidenheid aan DO-wijnen
kunt vinden die exclusief in
Nederland te koop zijn, allemaal van ambachtslieden die
voor elk detail van de uitwerking zorgen.
De zoete lekkernijen komen uit
de werkplaats van het klooster
Obrador Convento San Antonio in Murcia, in het zuiden
van Spanje. We nodigen u uit
om de smaak en authenticiteit
te ontdekken van zijn zoetigheden, gemaakt met fruit en
aroma’s die in eigen tuin zijn
geoogst.De kloosterrecepten
dateren uit het begin van de
14e eeuw, waaronder hun populaire product “Panettone”.
Wijn & Delicatessen
Bij het openen van een wijnfles komen aroma’s vrij zoals:
Zouthout, vanille, tropisch en
rijp fruit, de geur van eikenhoutenvaten, chocolade, witte
bloemen en op de tong, een

lange en zachte afdronk. Deze
aroma’s brengen je terug naar
momenten van de zon, strand,
gezellige straatjes en terrasjes
in Spanje.
Naast de top wijnen van wijnboer Paco Mulero op onze
website www.deonidas.com
zijn wij bezig om het assortiment uit te breiden met eigen
merk. Om op hoogte te blijven
van deze ontwikkelingen nodigen we je uit om ons via facebook of instagram te volgen.
Bezorging in de regio
Naast het verzenden via
DPD- Nederland (binnen 2-3
werkdagen in huis) door heel
Nederland, bieden wij in de
omgeving van Ankeveen,
‘s-Graveland,
Kortenhoef,
Nederhorst den Berg, ‘t Gooi,
Gooise Meren en Almere een
bestelling dezelfde dag te ontvangen. Plaats een bestelling
van maandag tot en met vrijdag
voor 18:00 uur en zaterdag tot
17:00 uur en we bezorgen je
bestelling op dezelfde dag. Zo

Foto:

kan je nog lekker genieten van
die heerlijke Panettone, Meringue schuimpjes, Chocolade
biscuit of een topwijn. Hoe het
werkt? Selecteer bij het afrekenen – verzendmethode: Deonidas Bezorging (€ 3,50) en
wij pakken uw bestelling direct
in en proberen het zo snel mogelijk bij u te bezorgen!
Onze nieuwe webshop is online en dit vieren wij met leuke
kortingen! Wijnpakket Prisma.
Nu voor maar €15,99.

Tel: +31 6 51 753 819
www.deonidas.com
Facebook en instagram:
@deonidaswijnwebshop
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Geen ligplaats
Een opinie

Door Jaap van Waveren

In december 2017 tekenden
bedrijven, organisaties, gemeenten en 2 provincies een
Gebiedsakkoord. Doelstelling
was samenwerken aan een
duurzame ontwikkeling van
het Oostelijke Vechtplassengebied vooral gericht op de
watersport en de natuur. Voor
de uitvoering, waaronder het
baggeren van de Loosdrechtse plassen, was een bedrag
beschikbaar van ongeveer
21 miljoen. Een ambitieus en
veelbelovend plan, mede erop
gericht de verloedering van
Loosdrecht tegen te gaan en
de aantrekkelijkheid voor de

watersport te herstellen in samenhang met duurzaam herstel en ontwikkeling van flora
en fauna. Loosdrecht is al decennia een speeltuin van project- ontwikkelaars. Met als
gevolg dat ligplaatsen voor
zeil- en motorboten ten prooi
vielen aan de bouw van villa’s
en appartementen. Meerdere
goed geoutilleerde jachthavens hanteerden dan ook al
jaren een wachtlijst voor een
ligplaats. Nadat Nederland vorig jaar werd geconfronteerd
met het coronavirus ontstond
een sterke toename van de
aankoop van nieuwe en tweedehands boten. De plassen
gaven weer het vertrouwde

beeld van mensen die aan het
recreëren waren in dit unieke gebied. Alle jachthavens
lagen vol en de lokale bedrijven, met name de horeca die
toen nog open was, voeren
hier wel bij en niet te vergeten de gemeente vanwege de
toeristenbelasting. Het nieuwe seizoen dient zich aan.
Echter voor nieuwkomers is er
geen ligplaats meer beschikbaar. Jachthaveneigenaren
worden dagelijks geconfronteerd met de vraag of er een
ligplaats is en het antwoord in
het hele gebied is ‘nee’. Verontrustend is het feit dat er
jachthavens zijn die misbruik
maken van de schaarste en

hun huidige ligplaatshouders
confronteren met een verdubbeling van het tarief. Slikken of stikken. Dat er nieuwe
watersporters zullen afhaken
als de coronacrisis voorbij is
niet evident. Ook zij hebben
ervaren wat de Loosdrechtse
plassen te bieden hebben en
zeker aan aantrekkelijkheid
zal winnen bij de uitvoering
van het Gebiedsakkoord. Het
besluitvormend orgaan binnen het Gebiedsakkoord is
de stuurgroep. Hierin zijn de
deelnemers
vertegenwoordigd onder voorzitterschap
van de provincie Noord-Holland. Meerdere deelnemers
verzochten de stuurgroep om

er bij de gemeentebesturen
op aan te dringen zorgvuldig
om te gaan met aanvragen
voor bestemmingsplanwijzigingen. Aanvragen die projectontwikkelaars weer de
mogelijkheid bieden om bestaande jachthavens te vervangen door appartementen
en dure vaak zogenaamde
recreatievilla’s. Het kan toch
niet zo zijn dat 21 miljoen aan
gemeenschapsgeld
wordt
geïnvesteerd voor de meest
welgestelden, waarbij er geen
ruimte is voor de doorsnee
watersporter en natuurliefhebber die willen recreëren in
dit nog steeds unieke gebied
binnen de randstad.

Aantal meldingen discriminatie sterk				
toegenomen in 2020
In Wijdemeren 14 meldingen
REGIO
In 2020 heeft het Meldpunt
Discriminatie Gooi en
Vechtstreek fors meer discriminatiemeldingen ontvangen: 161 ten opzichte
van 83 in 2019. Bij deze
meldingen was ras de
meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn
meldingen over herkomst,
huidskleur of etniciteit.
Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk, in de
media of in de buurt. Bij
deze discriminatiegrond
was eveneens sprake van
een forse stijging ten opzichte van 2019 (89 ten opzichte van 50 in 2019).
De sterke toename van het

aantal discriminatiemeldingen
in 2020 wordt deels veroorzaakt door meldingen rondom
de coronapandemie. Zo kwamen er veel meldingen (54)
binnen naar aanleiding van
het Radio 10- lied ‘Voorkomen
is beter dan Chinezen’. Verder ging het om meldingen,
waarbij melders de toegang
werd geweigerd vanwege het
niet kunnen dragen van een
mondkapje of het niet voldoen
aan de winkelwagentjesplicht
vanwege een fysieke beperking.
Media en arbeidsmarkt
Mede als gevolg van de ontwikkelingen rondom de coronapandemie werden de
meeste meldingen ontvangen
op het maatschappelijk terrein

Media/ Reclame. Daarnaast
waren er weer veel meldingen over ervaringen op de
arbeidsmarkt.
Voorbeelden
hiervan zijn ervaringen van
discriminatie bij sollicitaties of
op de werkvloer.
Handicap, chronische ziekte en geslacht
Naast ras werden de meeste
meldingen ontvangen op de
gronden handicap / chronische ziekte (bijvoorbeeld meldingen over toegankelijkheid
van detailhandel en discriminatie op het werk) en geslacht
(bijvoorbeeld meldingen over
zwangerschapsdiscriminatie).
Wijdemeren
Vanuit de zes Wijdemeerse
dorpen waren er 14 meldin-

gen van discriminatie. Waarvan er zes op grond van ras/
herkomst; vier op geslacht;
drie op handicap en één op
leeftijd. Het betrof bijna altijd
een ‘omstreden behandeling’
of ‘vijandige bejegening’. Vijf

keer op de arbeidsmarkt en
drie in de media. Alle 14 meldingen werden afgedaan met
een advies of een klacht.

aan de darmen toelichten.
Na afloop is er gelegenheid
tot het stellen van vragen via
de chat. Het webinar start om
16.30 uur, en zal tot ongeveer
17.45 uur duren. Vanaf 16.15
uur kunnen deelnemers inloggen. Bij problemen met inloggen kunnen zij bellen met
035 6853532. We helpen hen

graag op gang. Het webinar
is bedoeld voor alle belangstellenden. Patiënten en ook
hun naasten zijn welkom. Zij
kunnen zich aanmelden via
aanmelden@viore.org.
Zij
ontvangen op 6 april een uitnodiging met een link naar het
webinar.

Zie ook: www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/actueel/

Webinar over darmkanker
REGIO
Per jaar krijgen zo’n
12.000 mensen in Nederland darmkanker. Niet
voor niks wordt iedereen
tussen de 55 en 75 jaar om
de 2 jaar uitgenodigd voor
een bevolkingsonderzoek.
Tijdens het webinar wordt
dit bevolkingsonderzoek

besproken. Ook komt de
invloed van Covid-19 aan
bod. Het webinar wordt
georganiseerd door Viore, in samenwerking met
Tergooi, en vindt plaats op
dinsdag 6 april.
De presentatie is in handen van dr. Marianne Smits,

als
MDL-arts
(maag-lever-darmarts)
verbonden
aan Tergooi. Zij zal onder
andere spreken over het bevolkingsonderzoek, over wie
hiervoor in aanmerking komen
en wat het vervolgonderzoek
en eventueel vervolgtraject
inhouden. Chirurg in opleiding
Victor Alberts zal operaties

11

Woensdag 31 maart 2021

Heeft u uw paasontbijt Afsluiting schaatsseizoen IJsclub
Loosdrecht

al besteld?
WIJDEMEREN
We hebben al veel paasontbijtbestellingen mogen
noteren, maar er kunnen
er nog wel een paar bij.
Donderdagavond laat (1
april, geen grap) gaat de
bestel-website op slot, dus
wees aub op tijd. De zorgmedewerkers van De Kuijer willen heel graag een
snoezelbadkamer voor de
bewoners van dit verzorgingshuis inrichten. Wanneer u dit Paasontbijt bestelt, dan helpt u De Kuijer
om met de opbrengst van
deze actie die belangrijke
snoezelbadkamer
weer
een stukje dichterbij te
brengen.
Het ontbijt is ruimschoots
voor 2 personen en bestaat
uit: croissants en brood (bakker Rin vd Molen), boter (Het
Spieghelhuys),
vleeswaren
(slagerij Ton Vernooij), kaas
(kaasboerderij ‘De Willigen’)
gekookte en chocolade eieren (Deen, Weesp), gesneden
vers fruit, thee en fruitsap Bovendien krijgt u ook nog een
echte
voorjaarsverrassing
(bloemsierkunst Lydi). U ziet
het, de inhoud komt van lokale
topleveranciers. Dit heerlijke
paasontbijt kost slechts € 20.

(voor 1 persoon kan ook voor
€ 10, zet dat als commentaar
bij uw bestelling, of bel Mariëtte even op) Een lekker paasontbijt voor u thuis en voor De
Kuijer een snoezelruimte, en
dat voor één prijs. Wij bezorgen in de dorpen van Wijdemeren voor een meerprijs van
€ 5,- per bestelling. Het ontbijtpakket wordt dan vóór 10 uur
‘s ochtends bij u afgeleverd.
U kunt uw bestelling ook zelf
ophalen bij De Kuijer in Nederhorst den Berg tussen 8:30 en
10:00.

LOOSDRECHT
Het schaatsseizoen zit er
weer op. De ijsbaan is inmiddels gesloten. Wat zijn
we blij dat we ondanks
de Corona toch de hele
winter hebben kunnen
schaatsen. Met als kers
op de taart zelfs natuurijs.
Waardoor (door het harde
werk van de mensen van
de Lange Akker) zowel de
Jeugdschaatsers als de
wedstrijdrijders van TGL
getraind hebben op natuurijs.

Bestellen
U kunt uw Paasontbijt voor
zowel zondagochtend 4 april
(1e paasdag) als maandagochtend 5 april (2e paasdag)
bestellen via het formulier op
deze website: www.rotarywijdemeren.nl/paasontbijt

Vorige week maandag hadden de toerschaatsers (TSL)
hun laatste training. Die werd
afgesloten met een paar rondjes met de klok mee schaatsen. En als klap op de vuurpijl, een rondje hardlopen over
het ijs op blote voeten. Ook
de wedstrijdrijders van Trainingsgroep Loosdrecht(TGL)
hadden woensdag eenzelfde
afsluiting maar zij hadden zich
ook nog eens flink uitgedost.
Alle vrouwen kwamen als
man, en de mannen als vrouw
naar de ijsbaan. Door de coronamaatregelen mochten er
dit seizoen helaas geen officiële wedstrijden gereden worden. Gelukkig konden er in
maart nog wel een paar proefwedstrijden
georganiseerd
worden. Zodat de rijders toch
nog even het wedstrijdgevoel
hadden.

Heeft u geen internet, dan kunt
u ook telefonisch bestellen:
06-10007288 (Mariëtte). Heeft
u vragen of opmerkingen over
deze actie: mail uw bericht
aan paasontbijt@rotarywijdemeren.nl
Fijn dat u meedoet ! Eet smakelijk, namens Zorginstelling
De Kuijer en Rotaryclub Wijdemeren

Stil
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Het is stil in de tuin, zo mooi
stil. Niet gedurende de dag,
dan is het een drukte van belang. Maar `s avonds als ik mijn
ronde loop, is het weldadig stil.
Geen auto op weg naar of van,
geen motor die nog even het
gas opentrekt, geen vliegtuig
in de lucht. Natuurlijk duurt
deze tijd al veel te lang en
hebben steeds meer mensen
moeite met alle beperkingen
die er zijn. Wij missen onze
kinderen en kleinkinderen die
we al lang niet hebben gezien.
Maar verder weten we ons bevoorrecht met een sociaal leven op de tuin en buiten werk
zonder mondkapjes. Afstand
genoeg. De bedden in de tuin
liggen klaar om ingezaaid en
geplant te worden. Nu nog

langzaam, hier een bed raapstelen, daar twee bedden
bietjes, weer een stukje sla en
pak-soy. Alleen de gewassen
die tegen een beetje nachtvorst kunnen, voor bonen, tomaten en pompoenen is het
nog veel te vroeg. De stilte van
de avond compenseert een
beetje de drukte in mijn hoofd.
Er zijn steeds meer dingen
om aan te denken, te zeggen,
niet te vergeten. De eerste rij
zaaibakken zijn gezaaid en
moeten dagelijks water, Jan is
jarig en moet een cadeautje,
de plantuitjes moeten worden opgehaald uit Dronten,
de pomp nog aangesloten, de
bospeen gezaaid, de druiven
gezwaveld,
aardbeiplantjes
opgepot, er komt controle vanuit de gemeente, en .. en.. en..
Briefjes maken helpt. En een
extra avondrondje..

Jeugdschaatsen
De afsluiting van het jeugdschaatsen (JSL) vond afge-

Foto: Jeugdschaatsers op weg naar hun diploma

lopen zaterdag plaats bij de
tennisvereniging. Daar was
een geweldige ‘walk-through’diploma uitreiking georganiseerd. In de buitenlucht met
gezellige muziek van DJ Bart
liepen de kinderen over de
rode loper naar hun leiders
om hun diploma in ontvangst
te nemen. Nog één keer met
z’n allen de yell, dan nog even
langs de coördinator voor het
laatste snoepje van dit seizoen en tot slot naar het show
vak om de ouders achter de
hekken trots de diploma’s te
tonen. Voor de kinderen die
naar de middelbare school
gaan, zit het jeugdschaatsen
er in principe op. Zij kunnen
doorstromen naar het wedstrijdschaatsen (TGL) of naar
het Toerschaatsen (TSL). TGL
start in mei met het zomerprogramma. Skeelertraining op
de baan in Zeist en bostraining op de hei. De oudere
groepen gaan ook nog wielrennen, zodat ze in septem-

ber weer fit kunnen beginnen
aan een nieuw schaatsseizoen met hopelijk weer veel
wedstrijden.
Ook de mensen van TSL zitten niet stil in de zomer. Vanaf half april starten zij weer
met de skeelertochten. Bij
voldoende animo aangevuld
met mountainbiken. Toerschaatsen is het onderdeel
van IJsclub Loosdrecht, waar
iedereen van 10-80 jaar aan
kan deelnemen. Dus ben je
inmiddels al weer een paar
jaar van JSL of TGL af, maar
zou je toch graag weer samen
willen trainen óf zijn je kinderen inmiddels sneller dan jijzelf en wil je daar graag wat
aan doen óf kwam je er deze
winter op het natuurijs achter
dat je vaardigheden toch wat
meer oefening vereisten, meld
je aan bij TSL.U ziet het….
IJsclub Loosdrecht heeft voor
elk wat wils. Zie: info@jeugdschaatsenloosdrecht.nl

De drollen liggen eronder
Ingezonden brief
Oud Loosdrecht is niet altijd
blij met alle nieuwe inwoners.
Zij brengen veel honden mee
en maken er een gewoonte
van hen op de twee grasveldjes pal voor onze huizen
te laten poepen. En niet zo
weinig ook! Als je de deur
open doet komt de stank je
tegemoet
want…opruimen
doen ze niet! Dat zijn wij hier
niet gewend. Ik woon 65 jaar
in Oud Loosdrecht en heb 2
honden. Altijd gehad. De eerste hoop van mijn honden zult
u nog moeten vinden. Ik weet

dus waar ik over spreek. Om
het de nieuwkomers duidelijk
te maken, hebben we aan de
gemeente een hondenafvalzakjesautomaat
gevraagd.
Die is inmiddels geplaatst, tegenover de vuilnisbak aan het
eind van de Oud Loosdrechtsedijk bij de Driesprong.
Maar wat gebeurt er??? De
drollen liggen er onder!!! Wij
hebben bij elke hoop een lege
zak gelegd…helpt ook niet.
Beste hondenbezitters, als
U een hond aanschaft, doet

u dat voor uw plezier, zeker
toch niet tot last voor anderen.
Haal die telefoon nu eens van
uw oor en neem ‘s avonds
een zaklantaarn mee en ruim
de boel op. Zo hoort het! Als U
dat er niet voor over heeft had
U beter geen hond kunnen
nemen. Begrijpt U nu waarom
wij niet altijd zo blij met U zijn?
C. Vlakveld-van Eijk,
Oud Loosdrecht

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit
MultiVlaai Hilversum

Taart, Vlaai,
Macarons,
Glutenvrij & Vegan
Gebak

Geen paaseieren zoeken
LOOSDRECHT
Fraternitas en Dappere
Dodo hebben alweer de
vervelende mededeling dat
ze ook dit jaar de Paashaas
niet hebben gevraagd om
eieren te komen verstoppen.

De risico’s vinden ze te groot.
Hopelijk kunnen ze jullie volgend jaar wel weer uitnodigen
om daarmee deze teleurstelling een beetje goed te maken!

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!
MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

Bestellen
www.multivlaai.nl
of 035 6232021
of hilversum@multivlaai.nl

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES
Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.
Dus op uw knieën het onkruid tussen de
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren
met een bezem op een hoop vegen en in plastic
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw
tuin weer aan kant te maken? Met de machines

van Groenestein Technoservice gaan alle
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt
u het bij ons langs voor machineonderhoud
of reparatie. Verder kunt u voor al uw
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

