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NIEUWSSTER
Te huur in Nederhorst den Berg

In dit kleinschalige moderne bedrijvencomplex gelegen aan
de Spiegelplas zijn twee kantoorunits beschikbaar.
Het dorp biedt alle benodigde winkelfaciliteiten alsmede een
postagentschap bij de Albert Heijn. Voor de deur stopt de
bus die aansluit op het NS station in Weesp en Hilversum.
De buurman verhuurt sloepen zodat u na kantoor heerlijk
kan genieten van de prachtige Spiegelplas.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD
& NIEUW
LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
DAMMERWEG
103E - kantooretage

Prachtige turn-key kantoorruimte
van ca. 104 m² voorzien van airco,
pantry, toilet, laminaatvloer,
eigen aansluitingen etc.
Beschikbaar: Per direct
Huurprijs: € 875,- per maand excl BTW

vanlonkhuizen.nl

0294-480 355

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

Wij wensen
iedereen een
fijne Koningsdag!

Sportaanbod in Loosdrecht vergroot
door aanleg padelbanen
LOOSDRECHT
TV de Rading start met het
aanleggen van twee padelbanen aan ‘t Jagerspaadje
in Loosdrecht. Padel, de
snelst groeiende nieuwe
sport in Nederland, kun je
vanaf juli spelen bij Tennisvereniging de Rading.
De komende maanden
wordt er hard gewerkt om
twee nieuwe padelbanen
te realiseren. De bouwwerkzaamheden zijn op 12
april gestart.
Padel is een hele mooie aan-

Soestdijkerstraatweg 27

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

●

vulling op het tennisspel. Caroline Loomans, voorzitter van
de vereniging: “Padel is een
racketsport die lijkt op tennis
en squash. Het is een snel
groeiende sport die is geschikt
voor jong en oud. Het is dynamisch, snel en spectaculair,
mede door het gebruik van de
zij- en achterwanden. De sport
heeft een lage instap, je hebt
al snel leuke rally’s ook al ben
je nog niet heel geoefend.”
Hans Bloemen, voorzitter van
de Padel-commissie is de initiator: “Toen wij begonnen met

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

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

het project kwamen we er gelijk achter hoe snel de sport
groeit en hoe enthousiast tennisclubs zijn die padelbanen
hebben aangelegd. Dat heeft
ons de drive gegeven om ondanks alle coronaperikelen
dit project door te zetten. We
krijgen van allerlei kanten, zowel van buiten als ook van de
eigen leden, enthousiaste reacties en zien er naar uit om
de banen straks in gebruik te
nemen. We hebben ook een
aantal keren padel clinics
georganiseerd en ik kan niet
anders zeggen dan dat onze
leden het een geweldige sport
vinden waarbij je al heel snel
gewoon lekker een balletje
kan slaan. Dat smaakt al snel
naar meer.”
Wat is padel
Padel is een racketsport ontstaan in Mexico in 1962 en is
vanaf begin deze eeuw enorm
in populariteit toegenomen.
Eerst in Zuid-Europa en Latijns-Amerika, later ook in Nederland.
-Lees verder op pagina 2

KELAARS.NL

DAMMERWEG 103F - kantoorunit
Totaal ca. 36 m² turn-key kantoorruimte
op verdieping met eigen entree,
toilet en pantry, eigen aansluitingen op
elektra en water aan de Spiegelplas.
Beschikbaar: Per direct
Huurprijs: € 395 per maand excl BTW
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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?

-Vervolg van voorpagina

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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

In verband

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

met Koningsdag
zal de
Nieuwsster op
donderdag

Het is een combinatie van
verschillende racketsporten
en je speelt in principe tweetegen twee. Het speelveld is
een combinatie van een tennisveld en een squashbaan
en je speelt op basis van de
tennisregels. Door gebruik te
maken van de zij- en achterwanden blijft de bal lang in het
spel en is er veel actie. Het
spel is makkelijk te leren door
jong en oud(er).
Kennismaken via de Zomerchallenge
Niet-leden kunnen gedurende
de zomermaanden kennismaken met Padel en de vereniging via een Zomerchallenge.
Dit is een tijdelijk lidmaat-

schap van juli tot en met
september waarbij onbeperkt
padel en tennis gespeeld kan
worden. Loomans: “We hebben bewust gekozen voor een
laagdrempelige instap van
€30 voor jeugdleden en €60
voor senioren. We denken dat
we sporters die in de zomerstop zitten hiermee een mooi
sportaanbod doen. Na drie
maanden vervalt het lidmaatschap, maar blijven mag natuurlijk altijd.”
Interesse in de ZomerChallenge? Houd dan de website
www.derading.nl in de gaten
of stuur vast een mail aan
info@derading.nl
o.v.v. ZomerChallenge.

29 april
verschijnen!

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Linnerie

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

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

DE NACHT BEPAALT UW DAG

BIEN SÛR

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

NATUURSLAGERIJ • CATERING

WINKEL

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Hele week
Runder Bieslookschnitzels 100 gram
Grote Mannenburgers Per stuk

€ 2,50
€ 2,50

Russisch ei salade
Gerookte Ossenworst

100 gram
100 gram

€ 1,25
€ 1,98

Biologische Beenham

100 gram

€ 2,98

100% Rundvlees

De echte Amsterdamse!

De sappigste bij de asperges!

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 22 april t/m woensdag 28 april

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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Zes fractievoorzitters reageren op uitdaging Ondernemend Wijdemeren

WIJDEMEREN
Dik van Enk in zijn functie
als voorzitter van Ondernemend Wijdemeren daagde
de gemeenteraad uit om
met eigen initiatieven te
komen om ondernemers te
steunen in deze zware covid-19 tijd. Hij heeft hen niet
kunnen betrappen op een
voorstel vanuit de politieke
partijen. Of gezamenlijk als
raad. Dus stelde de redactie hen de volgende vraag:
‘Wat kan uw politieke partij
betekenen voor de nood en
het leed onder lokale ondernemers?’
Gert Zagt, De Lokale Partij
De fractievoorzitters hebben afgesproken dat we niet met soloacties voorstellen van het college die al in de pijplijn zitten,
in de wielen rijden. Deze plannen worden woensdag 28 april
in de commissievergadering
besproken. Natuurlijk kunnen
ondernemers dan inspreken en
suggesties doen. Een enkele
politieke partij kan in zijn eentje
niets voor de lokale ondernemers betekenen.

Alleen krachtig samen optrekken biedt enig soelaas. Bovendien is het praktisch onmogelijk
generaliserende maatregelen
te treffen, omdat het niet overal kommer en kwel is. Wellicht
is inlevering van een stuk welvaart ten bate van het welzijn
op langere termijn de grootste
les van de coronapandemie.
Jan Verbruggen, CDA
Eind maart 2020 heeft CDA al
vragen gesteld over ondersteuning aan de ondernemers. In
het raadsvoorstel dat eind april
in de commissie komt, willen
we dat er een tegemoetkoming
komt voor het OZB gebruikersdeel. Maar het CDA wil nog een
stapje verder gaan voor ondernemers die problemen hebben
om weer te kunnen opstarten.
Die willen wij helpen met een
krediet, zodat er weer voorraden gekocht kunnen worden.
Verder horen we dat er ook
schuldschaamte is bij ondernemers, hier willen we samen
met de gemeente de aandacht
op vestigen om het taboe te
doorbreken.

René Voigt, Dorpsbelangen
Laat ik beginnen om te zeggen
dat DorpsBelangen het vreselijk vindt dat winkeliers en horecaondernemers hun bedrijf
langzaam naar de afgrond zien
afglijden. In de commissievergadering van 28 april bespreken we het Corona Herstelplan
Ondernemers. Daarin staan
voorstellen om ons bedrijfsleven door de laatste fase van
de crisis te loodsen en te ondersteunen bij de opstart na
corona. DorpsBelangen zal die
voorstellen zeker steunen! Ondernemers kunnen in die vergadering suggesties doen wat
ze nog meer van de gemeente verwachten. Ik hoop dat ze
daar gebruik van maken. Dan
zullen we serieus bekijken of
het mogelijk is om die suggesties over te nemen.
Sieta Vermeulen, VVD
Als afzonderlijke politieke partij
kunnen wij de lokale ondernemers niet ondersteunen. Wel
kunnen wij geld beschikbaar
stellen om het Corona Herstelfonds in te stellen. Dat voorstel
van het college zullen wij van

harte ondersteunen. En als het
college met het voorstel komt
om in 2022 de toeristenbelasting niet te verhogen, zullen
wij ook dat met een positieve
insteek bekijken. Belangrijk is
dat de gemeente met de ondernemers in gesprek blijft. De
ondernemersmanager Natasja
Zak die de VVD wethouder
heeft aangesteld vervult hierin
een bijzonder waardevolle en
onmisbare rol. En voor onze
inwoners geldt: Steun onze ondernemers en koop lokaal!
Stan Poels,
PvdA/GroenLinks
Een politieke partij alleen kan
niet zo veel betekenen voor
de nood van de lokale ondernemer. Natuurlijk, je kunt als
partij een motie maken met
daarin voorstellen voor ondersteuning. Maar alleen de partijen samen kunnen een pakket
van ondersteuningsactiviteiten
goedkeuren. Als fractievoorzitters hebben we het hier samen
over gehad, tot bleek dat er een
voorstel lag in het college van
B&W. Dat bespreken we in de
commissie van 28 april en de

raad van 12 mei a.s. We hopen
dat de ondernemers ons laten
weten wat ze hier van vinden.
Er is breed draagvlak in de
Raad om deze ondersteuning
te bieden.
Nanne Roosenschoon, D66
Het college heeft intussen een
aantal voorstellen vastgesteld,
die binnen de zeer beperkte
financiële ruimte van de gemeente mogelijk zijn. Die voorstellen zullen we in de commissie bespreken. Dit is geen punt
waarbij één partij als zodanig
iets kan betekenen. Wij zien
dan ook graag voorstellen van
de kant van Ondernemend
Wijdemeren tegemoet. Daarbij
kan het zowel gaan over verdere versoepeling van regelgeving als directe en/of indirecte
financiële steun. Echter zonder ruimhartige steun vanuit
het Rijk, blijven onze middelen
zeer beperkt en zal het hoofdzakelijk gaan om te komen tot
creatieve oplossingen en out of
the box durven denken.

Nieuwe wethouder Jos Kea ziet uitdagingen
Foto: Saskia Luijer
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 26 maart werd Jos Kea
geïnstalleerd als wethouder
van o.a. financiën, economische zaken en onderwijs.
Hij volgde VVD ‘er Jan Klink
op die in afwachting is van
een zetel in de Tweede Kamer
Als zoon van een Aalsmeerse
rozenkweker studeerde Jos
Kea in Wageningen. Vervolgens werkte hij 26 jaar bij Philips. De Kea’s kwamen in 2004
naar Oud-Loosdrecht. “In 2007
ben ik voor mijzelf begonnen
als interimmanager, in die rol
heb ik voor een aantal mooie

internationale bedrijven inkooporganisaties mogen bouwen.”
Hoewel de heer Kea altijd VVD
stemde, was hij daarin nooit
actief. “Wat mij aanspreekt
zijn toch de liberale waarden:
zoveel mogelijk je eigen broek
ophouden, open staan voor
de opinies en waarden van
anderen. Maar tegelijkertijd
degenen die hulp nodig hebben, die hulp ook geven en
ondersteunen om uit hun problemen te komen.” Toen Kea
tijdens een etentje opperde dat
hij wel belangstelling had voor
de lokale politiek, was het ijzer
snel gesmeed. Hij werd commissielid. Eind 2020 werd hem
gevraagd of hij interesse had in
de job van wethouder. “Ik vind
het echt een heel interessante

functie om te doen en ook mooi
om een maatschappelijke bijdrage te mogen leveren.”
Geen bedrijf
Voor een wethouder financiën
en economische zaken komt
het van pas dat Kea zijn hele
loopbaan gewend is geweest
om te proberen zo efficiënt
mogelijk met geld om te gaan
en snel inzicht te hebben in de
cijfers. “Tegelijkertijd weet ik
dat een gemeente geen bedrijf
is, of misschien juist wel meer
is dan een bedrijf, maar goed
omgaan met de middelen die
je hebt is altijd belangrijk.” De
nieuwe wethouder zal zich nog
wel moeten inwerken in de portefeuilles Onderwijs en Omgevingswet.
-Lees verder op pagina 4
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-Vervolg van pagina 3
“Nee, ik vind het geen risico
om een brede portefeuille over
te nemen. Als interim manager
heb ik moeten leren om me
snel in te werken in nieuwe
organisaties en nieuwe problematiek.”
Uitdagingen
Jos Kea is ‘heel blij’ dat het
bouwplan voor het 2e IKC aan
de Lindelaan voorlopig is uitgesteld. Hij krijgt nu de tijd om
de voor- en nadelen van de
gewenste locaties De Sterrenwachter en De Linde nog eens
goed te bekijken en te bespreken met de betrokkenen. “In de
komende raad zullen naar ik
aanneem kaders gesteld worden voor het tweede IKC, ook
financieel.” Als wethouder Economische Zaken hoort hij duidelijk de signalen dat het aan
alle kanten piept en kraakt bij
veel ondernemers in Wijdemeren. Dus kondigt hij aan dat er
een lokaal steunpakket komt.
Begin mei komen B&W naar
de raad met voorstellen voor
lokale ondersteuning van onze
ondernemers. Volgens de heer
Kea maakt de gemeente een

steeds betere inschatting van
de financiële risico’s die er zijn
en probeert zich daarop voor te
bereiden. “Veel inkomsten en
uitgaven weet je vrij zeker. Een
paar ook niet. In de begroting
van 2021 zijn naast bezuinigingen ook lastenverzwaringen
doorgevoerd om onze buffers
in stand te kunnen houden.”
Tegelijkertijd zijn de extra kosten voor Jeugdzorg en WMO
nog steeds zorgwekkend, als
het Rijk niet compenseert.
Rijk en goed gevulde agenda
“We zitten nog steeds in een
ongekend turbulente tijd met
voor heel veel mensen een
onzekere toekomst. Wanneer
kan ik weer naar school en hoe
gaat dat dan? Kan mijn bedrijf
weer open? Op welke steun
kan ik rekenen om te overleven? Gaan we deze zomer
weer volop aan de bak? Bij wie
komt de rekening toch zeker
voor een deel terecht van deze
crisis? Het zijn allemaal vragen
waar ik als wethouder in Wijdemeren dag in dag uit mee
bezig ben om ze te helpen
beantwoorden. De agenda is
daarmee rijk en goedgevuld!”

Nadelig saldo 2020 loopt op tot ruim			
1,5 miljoen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De nieuwe financieel wethouder Jos Kea moest begin april slecht nieuws sturen naar de gemeenteraad.
Op het rekeningresultaat
2020 bleek het nadelig saldo opgelopen tot 1.550.000
euro. Eerder was er een
prognose dat het ging om
343.000 negatief, maar het
is fors uit de hand gelopen.
De accountant moet de cijfers
nog toetsen en de wethouder
moet nog een grondige analyse maken van de cijfers, maar
ze zijn dermate alarmerend dat
de raad inmiddels op de hoogte is gesteld. Er is een lijstje
waaruit blijkt hoe de verschillen
zijn opgelopen. Zo zijn er hogere uitgaven als gevolg van

Van Vulpen Facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
035 - 582 72 77

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Oranje

Chipolataschnitt

Nu € 7,95

le van de accountant bekend
worden. Dan komt het college
van B&W ook met een voorstel
over de dekking van het negatieve resultaat. De behandeling
van de jaarrekening staat gepland voor de commissie Bestuur en Middelen van 1 juli en
de besluitvorming is op 8 juli in
de gemeenteraad.

Extra coronamaatregelen voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

Voor terras & gevelreiniging
groot of klein
moet je bij van Vulpen zijn

de kosten covid-19 (207.000).
Er waren lagere opbrengsten
van de ozb- belasting, toeristenbelasting en leges (o.a.
bouwplannen). Plus hogere
uitgaven voor de pensioenen
wethouders (+ 177.000 storten
als gevolg van de rentedaling).
Ook de lasten van de grondexploitaties vielen hoger uit. Het
definitieve resultaat van de
jaarrekening zal na de contro-

WIJDEMEREN
Wethouder Jos Kea kondigde een Coronaherstelplan aan voor de lokale
ondernemers. De gemeenteraad moet het nog goedkeuren.
Hoewel Wijdemeerse bedrijven ook gebruik maken van
landelijke steunmaatregelen
als TONK en TOZO, tijdelijke
overbruggingsgelden, vallen er
nogal wat ondernemers tussen
wal en schip. Volgens de wethouder ongeveer een derde.
Voor hen biedt dat pakket te
weinig soelaas, zeker als die
steun de komende maanden
zal worden afgebouwd.

Welnu, B&W willen de gedupeerde ondernemers tegemoet
komen. Met een aantal maatregelen: De lokale belastingen
worden 36 maanden uitgesteld. Voorts wil de gemeente
voor 2020 en 2021 de huur
kwijtschelden voor panden en
terrassen. Eerder was al besloten het onroerend goed van de
ondernemers 5 tot 10% lager
te taxeren, hetgeen gevolgen
heeft voor de ozb-belasting. Dit
steunpakket kost 50.000 euro.
Economisch klimaat
Er is nog 30.000 euro beschikbaar om de bedrijven een duwtje in de rug te geven. Economisch wethouder Kea denkt
daarbij aan het coachen van
ondernemers die problemen
met schulden hebben. Ook

wil hij aansluiten bij ‘Wees Loyaal, koop Lokaal’ en hij zal
die oproep met kracht naar
buiten brengen. De exacte
invulling volgt nog. Als de terrassen weer open mogen, zal
de gemeente blijven meewerken aan de terrasverruiming.
Aan een Fieldlab-experiment
in een van de dorpen had de
heer Kea nog niet gedacht.
Daarnaast wil Wijdemeren ook
nog een webinar opzetten over
huurrecht, in samenwerking
met de ondernemers.
Volgens de wethouder heeft
ondernemersmanager Natasja
Zak regelmatig overleg met
de ondernemers, dus gaat hij
ervan uit dat Ondernemend
Wijdemeren instemt met dit
pakket.

Food is onze Passie!
Ben jij commercieel, gedreven en een teamspeler
die het heerlijk lijkt om in food te werken?

Medewerker Sales Support – fulltime
Wij zoeken een enthousiaste medewerker Sales Support die het leuk
vindt om het team te komen versterken en met ons de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijkse orderproces binnen Bickery.
Efficiënte en foutloze orderentry, overdracht naar orderplanning,
facturering, beheren CRM, verwerken van creditnota’s, onderhouden
poolpalletregistratie, voorkomen van out of stock en zendingen
aanmelden bij DC’s.
Ben je geïnteresseerd, heb je MBO+ niveau, gevoel voor cijfers
en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum? Mail dan
naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
www.bickery.nl
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Wijdemeren
informeren

Agenda’s commissievergaderingen en beeldvormende sessie april
Beeldvormende sessie over de
omgevingsvisie

Gecombineerde commissie Maatschappelijk
& Sociale Zaken en Ruimte & Economie

Commissie Bestuur en Middelen

Datum: 22 april 2021
Aanvang: 20.00 uur

Datum: 28 april 2021
Aanvang: 20.00 uur

Datum: 29 april 2021
Aanvang: 20.00 uur

Donderdag 22 april van 20.00 - 22.00 uur buigt de raad zich
in een tweede beeldvormende sessie over de omgevings-

Vaste agendapunten*
Voorgestelde hamerstukken

Vaste agendapunten*
Voorgestelde hamerstukken

visie. Tijdens deze avond laat Ruimtevolk (zij begeleiden

Geen

Geen

Wijdemeren bij het vormgeven van de omgevingsvisie) zien

Bespreekstukken

Bespreekstukken

op welke wijze de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens

1. Evaluatie woonvisie 2016-2020

1. Zienswijze voorstel transitiecommissie Metropoolregio

de vorige beeldvormende sessie op 23 maart zijn verwerkt.

2. Corona herstelplan ondernemers

Na deze bespreking wordt de laatste hand gelegd aan de

3. Behandelverzoek CDA inzake Brief van The Antonia

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

omgevingsvisie. De omgevingsvisie staat naar verwachting in

4. Behandelverzoek CDA over Brief burger inzake

3. Uitvoering motie hoorcommissie

juli ter besluitvorming op de raadsagenda.

Joodse begraafplaats Kortenhoef

Amsterdam

Overig

Overig

4. Vragenhalfuur

In de tussentijd heeft Ruimtevolk ook gesproken met

5. Vragenhalfuur

5. Sluiting

samenwerkingspartners van de gemeente Wijdemeren

6. Sluiting

waaronder Natuurmonumenten, brandweer, ondernemers
en provincie Noord-Holland. Ook zij hebben waardevolle
input geleverd die is verwerkt.

De commissievergaderingen en beeldvormende sessie worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur
aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met telefoonnummer 14 035. U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken. Het inspreekrecht geldt alleen voor de
commissievergaderingen en niet voor de beeldvormende sessie.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Nieuwe Woonvisie voor
Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hoewel het bouwen van
nieuwe woningen ook in
Wijdemeren
langzamer
verloopt dan gehoopt, blijft
wethouder Rosalie van
Rijn optimistisch. “Van
mij mag het altijd sneller
gaan”, zegt ze “maar de
procedures maken het een
langzaam proces. Toch
zitten er een paar kleinere projecten in de pijplijn
die kansrijk zijn.” In ieder
geval heeft ze nagedacht
over een nieuwe Woonvisie 2021-2026 waarin staat
waar woningbouwprojecten aan moeten voldoen
Na een grondige evaluatie van
de huidige Woonvisie heeft
mevrouw Van Rijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd. Althans dat stelt ze voor, want
de commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken moet zijn
oordeel nog geven op 28 april
a.s.

In ieder geval is het nodig dat
er meer diversiteit komt, zodat
er kansen komen voor meer
doelgroepen. Het realiseren
van 1/3 deel sociale woningen
koop of huur bij nieuwbouw
blijft staan. Maar er komt een
nieuwe norm bij: voortaan
moet 1/3 deel bestaan uit middeldure huur (tot € 950 of koop
(tot € 325.000). Bij bouwprojecten tot 10 woningen mag
de ontwikkelaar kiezen: of 1/3
sociaal of 1/3 middelduur. Uiteraard blijft er altijd 1/3 over
voor het hogere segment. Tot
nu toe lag het percentage van
gestapelde woningbouw op
40%, dat stijgt naar 50%. Hoe
hoog is niet aan regels gebonden, volgens de Woonvisie.
Leefbaar en duurzaam
De aandacht moet gericht zijn
op huisvesting van jongeren
en jonge gezinnen om de leefbaarheid in kleine kernen te
versterken, door het o.a. creëren van doorstroming voor
senioren naar appartementen.

Men streeft ook naar een flexibele duurzame woningvoorraad met meer kleinere betaalbare gestapelde woningen,
met aandacht voor energie
labels-B en hoger.
Om dit proces te stimuleren
wordt de starterslening voortgezet met een bedrag van €
300.000. In 2020 werd hiervan
€ 260.000 gebruikt. Ook de
verhuispremie van € 15.000
voor senioren blijft intact.
Evenals de Wooncoach voor
65+huurders die je kan advi-

seren over de voor-en nadelen
van verhuizen.

Foto: Een klein bouwproject in
Kortenhoef

Nog meer
De gemeente gaat beter handhaven op de regels voor het
anti-speculatiebeding en de
daarbij behorende zelfbewoningplicht voor sociale nieuwbouw woningen. Ook wil de
wethouder de mogelijkheid om
extra kaders te stellen bij verkoop van gemeentegronden.
Bijvoorbeeld bij een bouwproject dichtbij het centrum ontwikkelaars verplichten ook

seniorenwoningen te bouwen.
Het toewijzen van woningen
geeft vaak aanleiding tot onrust. De gemeente wil die toewijzingen passender maken,
zodat grote huurwoningen juist
bestemd zijn voor gezinnen.
Ook wil de wethouder onderzoeken of er meer creatieve
oplossingen mogelijk zijn.
Denk aan woningen te splitsen
of een mantelzorgerswoning
op een erf permanent als woning aan te wijzen.
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FAMILIEBERICHTEN
Een vechter...
Zoals wij van je gewend waren tot op het laatste moment
Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
Met een woord waarop je kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werken en plicht
En juist dat bepaalde in alles je gezicht
Zo bescheiden ben je gestorven

Berend Diekerhof
4 februari 1948

-

15 april 2021

Ons bereikte het droevige bericht dat
op 15 april jl. onze oud-directeur

Berend Diekerhof
is overleden.
Hij was jarenlang de directeur van OBS de Linde.
Wij herinneren hem als een markant mensen mens.
Wij wensen Judy, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte en kracht bij dit verlies.
Directie, Team, OR en MR van
OBS de Linde Loosdrecht

Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

Judy Diekerhof-Cordier de Croust
Jochem en Yvette
Sophie en Philippe
Isa en Olaf
Dominic
Rafael
Fay
Jasper en Miranda
Julia
Kaj
Schakel 17
1231 ST Loosdrecht
De crematieplechtigheid vindt woensdag 21 april
in besloten kring plaats.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze vader, schoonvader, broer en allerleukste opa

Gert Veldhuizen

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR

Edwin Spee neemt vernieuwde uitgave LEEF
in ontvangst
REGIO
Afgelopen vrijdag nam Edwin Spee de herziene uitgave van het boek LEEF van
Bibian Mentel in ontvangst.
De uitgave is in 2017 en 2018
eerder uitgebracht door Uitgeverij Splint Media B.V. in
Kortenhoef. In februari 2021
volgden nieuwe interviews met
Bibian die werden vastgelegd
in deze vernieuwde uitgave.
Mede met de opbrengst van
LEEF helpt de Mentelity Foun-

dation kinderen en jongvolwassenen met een fysieke uitdaging in beweging te komen.

Foto: v.l.n.r. Edwin Spee, Bianca
Krijnen-Splint, Dennis Krijnen

✩ 11-10-1948 †08-03-2021
Namens de gehele familie,
Ank Veldhuizen
Kortenhoef, 21 april 2021

Transportbedrijf van de
Wetering Loosdrecht is op zoek!

Dé marktleider in Europa op het gebied van jachten bootvervoer over de weg zoekt een nieuwe
collega! Wil jij kennismaken met alle juridische
en ﬁnanciële aspecten van een internationaal
transportbedrijf? Heb jij een afgeronde Hboopleiding? Dan komen we graag in contact met jou!

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Wat ga je doen bij Transportbedrijf
Van de Wetering?
• Het behandelen van schadeclaims, opbouwen
van dossiers en contact met zowel verzekeraars
als tegenpartijen
• Het beheren van de debiteurenportefeuille,
verantwoordelijk voor een soepel verloop van de
betalingen, maar ook kunnen ingrijpen waar nodig
• Crediteurenbeheer, crediteuren op het juiste
moment betalen
• Beheren van de verzekeringsportefeuille en
lease-dossiers van het wagenpark
• Advies aan HRM over arbeidsrechtelijke kwesties,

arbeidscontracten, toepassing van cao etc.
• Ondersteuning van ﬁnancieel manager,
gesprekken met banken en verzekeraars
voorbereiden
• Alle overige juridische kwesties als contracten,
onderhoud KvK, procuratie, algemene
voorwaarden, offertes, vervoerscondities
Functie-eisen
• Afgeronde Hbo-opleiding
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in het Nederlands en Engels
• Basiskennis Duits, bereid om taalvaardigheid uit
te breiden, kennis van meerdere talen is een pré
• Beschikbaar voor 40 uur per week
Is jouw interesse gewekt? Pak dan nu je kans!
Website: www.vandewetering.nl
Stuur je cv naar: sollicitatie@vandewetering.nl
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Online SLOEP Koningsdag Feest
Doe je ook mee?
LOOSDRECHT
Op 27 april organiseert
SLOEP het 2e Online Koningsdag Feest. Onderstaand tref je het volledige
programma.
Start: de stemmingmakers rijden door de buurt
Spreek af met je vriendinnen
en vrienden.
Sta zo vroeg mogelijk op
Hang de vlag uit! Pak je fiets,
hang die vol met blikken,
toetsers, bellen en andere
lawaaimakers en zorg dat iedereen in jouw straat en buurt
in de stemming komt voor een
prachtige Koningsdag

Online koningsdagactiviteiten hoe werkt het:
1. ga naar de website
www.stichtingsloep.nl
2. kijk bij Koningsdag
3. Zoek iets uit
4. Bekijk de uitleg van Mendy
5. Ga het doen
6. Stuur een foto of filmpje
naar info@stichtingsloep.nl
7. Zet je naam en adres erbij
en maak kans op een leuke
prijs
8. Je kunt de hele meivakantie meedoen
Wat kun je doen:
Samen versieren
Versier je straat, tuin, balkon

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit
MultiVlaai Hilversum

Knutsel mee met Mendy?
Mendy laat zien hoe je ‘een
lammetje in de wei’, ‘een
sneeuwbol’ en ‘een Jantje
lacht – Jantje huilt’ maakt.
Kijk, doe mee en stuur een
foto van jouw mooie, gekke,
grappige, leuke knutsel op!
Hoe ziet jouw mooiste en lekkerste boterham eruit? Is dat
alleen met pindakaas of maak
je er een kunstwerk van? Ga
aan de slag, maak een foto en
eet daarna alles op.
SLOEP GPS Speurtocht
Spreek af met je vader, moeder, opa, oma of vrienden
met een mobiel, een data

Taart, Vlaai,
Macarons,
Glutenvrij & Vegan
Gebak

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!
MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

met stoepkrijt, slingers, ballonnen, vlaggen en alles wat
feestelijk is.
Natuurlijk samen met alle
vriendinnen en vrienden uit
de buurt!. Wie wonen er in de
feestelijkste straat van Loosdrecht?

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

abonnement en een app waar
coördinaten kunnen worden
ingevuld, bijvoorbeeld Google Maps. Download de speurtocht, trek je wandelschoenen
aan en neem je puzzelvaardigheden mee.
Antwoorden opsturen en natuurlijk een gekke foto van
onderweg.
SLOEP Wijk Wandel Bingo
speurtocht
Kijk in welke buurt je een
speurtocht wil doen, download deze, neem een volwassene bij de hand en ga samen
zoeken naar de plekken op
de foto’s. Omcirkel het huisnummer dat bij de foto hoort
en bij een volle kaart roep je
heel hard BINGO en maak je
een foto, samen met je bingokaart.
Hobby vlog
Wat doe jij graag?
Waar ben je goed in?

Leg uit en laat zien in een
vlog!
Te zien in de hobbygalerij op
www.stichtingsloep.nl
Lik-Lok Loosdrecht
Een tiktok filmpje uit Loosdrecht heet een lik-lok en
deze is natuurlijk alleen te
zien op de website van Stichting SLOEP! Niks te doen tijdens de meivakantie? Maak
een LIK-LOK en stuur hem
op.
Prijsvraag
Verzin een feest voor volgend
jaar
Eerst samen de corona overwinnen en dan ……….. volgend jaar in de Feesttent of
op het Feestweiland weer
keihard de Feestweek vieren.
Hoe? Heb jij een fantastisch
idee? Schrijf het op en stuur
dit naar
info@stichtingsloep.nl

GooiTV
REGIO
Het
programma
van
GooiTV vanaf woensdag
21 april:
In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma In
Derde Termijn is er aandacht
voor de situatie waarin culturele instellingen verkeren.

Ruud Bochardt praat met Paul
Haighton van Spant! Bussum
en met Marinus Spillenaar
van De Dillewijn Ankeveen
over hun vraagstukken en
hun kansen en mogelijkheden
om uit de crisis te komen.
Saskia Luijer is ‘In Gesprek
Met’ met burgemeester Crys

Larson van Wijdemeren, die
ingaat op actuele zaken.
Verder is er in TV Magazine
aandacht voor diverse lokale
en regionale onderwerpen.
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Naar een showroom gaan is lastig vanwege Corona...
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Opstaan is voor veel mensen een probleem...
Easysit D65

Easysit F35

Easysit D200

Easysit Napels

Easysit S50

Levertijden zijn vaak te lang terwijl klachten blijven...
Easysit D69

Easysit DS701

Easysit D200

Onze fauteuils zijn voorzien van de beste
Bij Easysit zijn altijd veel maten
hulpmiddelen, zoals een sta-op functie Bezoek onze showroom ofsta-op
bel: stoelen direct leverbaar
● Maatwerk uit eigen fabriek

088-6220220
Easysit D65

Showroom
ShowroomBarneveld
Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, 3772
Verlengde
Zuiderloswal
8a,MP
1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl
Showroom
Hilversum
Openingstĳden
Hilversum
Verlengde
Zuiderloswal
8a 1216
Dinsdag t/m zaterdag
10.00BX- 17.00 uur
Showroom Hilversum

hilversum@easysit.nl

*Geldt niet voor Stressless en niet OPgeldig
i.c.m.
andereGRATIS
acties,
MAAT
HOLLANDS
THUISGEMAAKT
PRODUCT
DEMONSTRATIE
zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig
i.c.m.
een thuisdemo.

maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Kom nu naar de showroom en maak een afspraak
Privéafspraak buiten openingstijden mogelijk. Gratis thuisdemo? Bel 088-6220220

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

GRATIS THUISDEMONSTRATIE

GRATIS
PARKEREN

P

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE
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Feest in bibliotheek Loosdrecht
LOOSDRECHT
Mevrouw Mur heeft vorige
week woensdag op feestelijke wijze de 400e verrassingstas
ontvangen.
Tijdens de lockdown is de
bibliotheek gewoon open
voor het afhalen van gereserveerde boeken en verrassingstassen.
Tijdens de eerste lockdown
in 2020 zijn wij gestart met
het maken van verrassingstassen. Een tas aanvragen
kan via onze Helpdesk 0356973000 of via onze website
www.bibliotheekgooienmeer.
nl. Hier kun je aangeven welk

genre je graag leest en de medewerkers van de bibliotheek
maken dan een leuke verrassingstas voor je klaar. Mevrouw Mur is een vaste klant
van bibliotheek Loosdrecht en
al lid sinds 1977 lid. Inmiddels
heeft mevrouw Mur al diverse
verrassingstassen ontvangen.
“Het is zo leuk om een tas vol
boeken te ontvangen. Ik ontvang elke keer iets nieuws en
elke keer zijn het boeken die
ik nog niet heb gelezen. De
boeken intrigeren mij steeds
want ik ontvang soms boeken
die ik zelf niet zou uitkiezen
en zou lezen, maar uiteinde-

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

lijk erg boeiend zijn. Ik vertel
de anderen in het dorp ook
over deze service en zolang
de bibliotheek gesloten is, blijf
ik boeken aanvragen. Al hoop
ik gauw weer zelf langs te mogen komen en boeken uit te
mogen kiezen.”

Van Vuure
trakteert
REGIO
In 1896 vestigde oprichter Dirk Van Vuure zich
in Hilversum. Inmiddels
staat een 4e generatie
Van Vuure’s aan het roer
van deze toonaangevende
uitvaartonderneming
in het Gooi en omstreken.
Dit jaar is het dus 125 jaar
geleden dat de basis is
gelegd van Uitvaartverzorging Van Vuure.

blij maken en eens iets anders
dan anders doen. De actie is
vandaag gestart op Facebook, maar ook zonder Facebook bestaat de mogelijkheid
om mee te doen.”

Plannen genoeg om dit feestelijk te vieren, maar helaas laten
de huidige omstandigheden
dat voorlopig niet toe. Om dit
bijzondere jubileum te vieren
is Van Vuure een weggeefactie gestart. Martine van Vuure
(4e generatie): “Door ons dagelijks werk weten we hoe belangrijk het is om te vieren en
dankbaar te zijn. Daarom willen we vooral geven, mensen

Melissa Blauwendraat vult
aan: “Het werkt als volgt: van
mei t/m september zullen we
een weggeefactie doen in een
plaats waar Van Vuure gevestigd is. In oktober is zelfs iedere plaats in het Gooi mogelijk. En waar we op trakteren
dat laten we aan de mensen
over. Dus wil je graag poffertjes trakteren in de tuin van
het verzorgingshuis van opa,

is de plaatselijke sportvereniging aan nieuw materiaal
toe of zit de buurtmoestuin te
springen om nieuwe plantjes?
Elke suggestie is welkom”.
Iedere 25ste van de maand
ervoor wordt bekend gemaakt
welke actie de jury gekozen
heeft. De jury bestaat uit 3
generaties: Dirk van Vuure sr.,
Martine van Vuure en Jasmijn
van Vuure (dochter van Dirk
van Vuure jr.). Mocht u niet
over Facebook beschikken
en toch een suggestie willen
doen? Mail dan naar Melissa
Blauwendraat via
m.blauwendraat@vanvuure.nl

Food is onze Passie!
Heb je altijd al willen rondrijden in onze opvallende rode Bickery wagens?

Chauffeur/allround magazijnmedewerker - fulltime
Wij zoeken een ervaren chauffeur/ allround magazijnmedewerker,
die het leuk vindt om zijn of haar handen uit de mouwen te steken in
onze omvangrijke magazijnen.
Vrachtwagens worden gelost en geladen, orders klaargezet,
monstercollecties verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid,
displays getimmerd en gelachen. We hebben plaats voor een nieuwe
medewerker die van afwisseling houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
Ben je geïnteresseerd, in het bezit van rijbewijs CE, een code 95
certificaat en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum?
Mail dan naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
www.bickery.nl

WIJDEMEREN

Eens de twee weken zullen de bladen worden
opgesierd met een Historische Foto van de Week.
Verzorgd door de drie historische kringen van
Wijdemeren. Deze aflevering is voor de Historische Kring Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen.
Een zeer oude ansichtkaart verstuurd naar een jongeman
in Tienhoven en daar afgestempeld op 3 november 1901.
Dat betekent dat we naar een tafereel uit de 19e eeuw kijken. We zien een boot van een beurtschipper in de Vaart
bij de Smidsbrug en als we heel goed kijken dan zijn er
wel vijftien mensen en verschillende boten te ontwaren.
Het was destijds druk in de Vaart. Al het goederenvervoer
naar de Hilversumse haven vond eeuwenlang plaats via
de ’s-Gravelandse Vaart die nog een stuk breder was dan
nu. En omdat er natuurlijk niet gezeild kon worden werden
de boten met jaagpaarden door de Vaart getrokken, we
kunnen het smalle jaagpaadje zien tussen de Vaart en
de bomen. Er waren in het dorp verschillende beurtschippers gevestigd. Ene van Rijn exploiteerde vanaf 1644 een
dagelijkse dienst op Amsterdam en Utrecht met trekschuiten, de ene dag heen de andere dag terug. Aangemeerd
werd er in Amsterdam op het nog bestaande ’s-Gravelandse Veer’ aan de rand van de oude binnenstad. Begin
jaren dertig kreeg Hilversum eindelijk zijn eigen kanaal.
Van Rijns opvolger Portengen stopte in 1934 met de
beurtveerdiensten en schafte maar weer een nieuwe
vrachtauto aan. Het werd stil in de Vaart..
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ALLÉÉN DEZE WEEK: NOG SCHERPER GEPRIJST!

190 gram

1.

550 gram

0.

per
stuk

Melkan jong
belegen 48+
plakken

END
BLIJV IJS
R
P
IN
!
A AGD
VERL

99

45

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

Honig
spaghetti
origineel

TO
KORTT 31%
I NG !

Chocomel
of Fristi

alle varianten
houdbaar literpak
OP=OP!

2 STU KS

1.

99

2.50 2.90

Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woe 21 t/m di 27 april. *Korting wordt verrekend als 33% kassakorting bij aankoop van 3 producten naar keuze.

BEKIJK DE VERLAAGDE PRIJZEN VAN ALLE OVERIGE
2.495 PRODUCTEN IN ONZE NIEUWE WINKEL!
RADING 146
LOOSDRECHT

De prijzen zijn gemeten op 6 april 2021 bij Jumbo, Boni Loosdrecht en AH.
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Woensdag 21 april 2021

Officiële opening Boni met			

Zeilers met handicap

bijenhotel

varen 24 uurs			
zeilestafette

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Hoewel de nieuwe Boni
aan de Rading alweer een
paar weken op volle toeren
draait, was vorige week
woensdag de officiële opening. Franske Bac, de partner van eigenaar Bouke
van der Wal, opende haar
zelf ontworpen bijenhotel
op de parkeerplaats. Eromheen uiteraard groenvoorziening waar de bijen en
andere zespotige insecten
van kunnen genieten.
Bedrijfsleider Herman Blankenberg straalt nog steeds van
oor tot oor als hij door de supermarkt van 1400 m2 loopt.
Hij wijst op de brede looppaden waar alles overzichtelijk
staat uitgestald. Achterin de
winkel is een aparte slagerij
die eigendom is van Slagerij
Van Guilik. Toevallig zijn eigenaar Jack en zoon Ferdi
van Guilik ook aanwezig. “Ik

Funda Müjde lost startschot

ben er alleen op woensdag”
vertelt Jack. “Ik heb nog twee
zaken in Boni- vestigingen in
Zwolle en Hattem en deze in
Loosdrecht is een prachtige
aanvulling.” Het brede assortiment, het ter plekke snijden en
verpakken als service op maat
en de dagverse maaltijden zijn
slechts een paar pluspunten
van deze ambachtelijke slagerij waar dagelijks zeven personeelsleden actief zijn. Van
Guilik afficheert zich ook als
nr. 1 in barbecue en catering.

Bonussen
Op deze feestelijke dag konden de klanten met hun gespaarde zegels een gratis
boodschappenpakket afhalen
ter waarde van €30,-. Ook
was er een appeltaart als je
voor 25 euro bij de kassa afrekende. En buiten stond een
Van Guilik- tent voor een gratis
hamburger. Honderden klanten maakten gebruik van deze
openingsaanbiedingen.

SLOEP Rally 2 mei
LOOSDRECHT
Als vanouds én corona-proof
wordt
de
2021-editie van de SLOEP
Rally. Als vanouds wordt
de SLOEP Rally samengesteld, beschreven en
verzorgd door Henny Miltenburg van Rally Events
in samenwerking met een
aantal SLOEP vrijwilligers.
Coronaproof wordt er ingeschreven èn betaald via
www.stichtingsloep.nl

Zoals altijd wordt er achter elkaar gestart maar nu coronaproof met een tijdslot vanaf
het parkeerterrein aan het
Jagerspaadje bij BZC’19. Als
vanouds krijg je een routeboek
maar nu coronaproof, terwijl
je in de auto zit, aangereikt.
Als vanouds is de start is tussen 13.00 en 15.00 uur en de
verwachte terugkomst tussen
16.00 en 18.00 uur. Maar coronaproof is de uitleg vooraf
en de uitslag na afloop van de

SLOEP rally digitaal.
Zin om mee te doen? de inschrijving start op 21 april en
eindigt op 28 april of eerder
als het aantal van 100 deelnemende auto’s is bereikt.
Daarna is het nog mogelijk om
via info@stichtingsloep.nl op
de reservelijst te komen.

Online Wijdemeren				
Schaakkampioenschap
WIJDEMEREN
Vindt u schaken ook zo’n interessante sport? En lijkt het
u leuk om zich eens te meten
met andere mensen uit de gemeente Wijdemeren? Dat kan
op zondagmiddag 2 mei. Om
14.00 uur start de eerste ronde, uiterlijk 17.00 uur zijn we
klaar. Schaken is een sport

die, wanneer je dieper kijkt,
ons ook inzicht geeft in allerlei
maatschappelijke problemen.
Bewezen is ook dat kinderen
die goed kunnen schaken ook
vaak met andere vakken goed
presteren op school. Er zijn
minimale kosten aan verbonden, jeugd tot en met 12 jaar
€0.50, jeugd tot en met 18 jaar

€1.- en volwassenen €2.-. De
bedenktijd is 7 minuten en gespeeld wordt over 9 ronden.
Inleggeld is prijzengeld, dus bij
een groot aantal deelnemers
kan dat flink oplopen. Meldt u
zich aan, dan krijgt u verdere
instructies. Dit kan door een
mail te sturen naar slimmepionneke@tele2.nl

LOOSDRECHT
Op 20 en 21 april zeilen
mensen met én zonder
beperking 24 uur lang
een zeilestafette over de
Loosdrechtse Plassen. Dat
doen zij om aandacht te
vragen voor SailWise en
het belang van watersport
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bovendien
willen de zeilers geld ophalen voor de renovatie
van het watersporteiland
van SailWise: Robinson
Crusoe. Actrice en cabaretière Funda Müjde lost het
startschot voor de zeilestafette.
24 uurs Zeilestafette
Lisette Koopmans is één van
de zeilers van de 24 uurs
zeilestafette: “Sinds 2013 kom
ik regelmatig op Robinson
Crusoe. Door mijn spierziekte
zit ik in een rolstoel, maar op
het eiland maakt dat niet uit.
Daar heb ik geleerd dat als ik
iets wil, er linksom of rechtsom
altijd wel mogelijkheden zijn.
Ik kom vol energie terug en
gebruik mijn ervaringen ook in
mijn thuissituatie.” Tijdens de
zeilestafette zeilen niet alleen
deelnemers, maar ook vrijwilligers en medewerkers van
SailWise mee in verschillende
zeilboten. In etappes van 2 uur
wisselen ze elkaar af. Lisette: “Ik ga met de ‘Eduard’ het
water op . Daar kan ik gewoon
met mijn rolstoel op en hoef ik
niet in een aangepaste stoel

getild te worden. Maar ik zeil
net zo lief in de trimaran of ga
waterskiën hoor. Op Robinson
Crusoe voel ik me vrij en dat is
een heel fijn gevoel.”
Funda Müjde
Actrice, cabaretière en columniste Funda Müjde is – net als
o.a. Frits Wester en Dorian van
Rijsselberghe – één van de leden van het SailWise Comité
van Aanbeveling. Zij steunen
de activiteiten van SailWise en
dragen de stichting een warm
hart toe. Funda lost op 20 april
om 9.00 uur het startschot
voor de 24 uurs zeilestafette
en zeilt mogelijk zelf ook een
stuk mee over de Loosdrechtse Plassen.
Renovatie
De start en finish van de zeiltocht is bij watersporteiland
Robinson Crusoe, waar deze
actie om te doen is. De accommodatie op het eiland is aangepast en rolstoeltoegankelijk,
maar hard toe aan een renovatie. Om ook in de toekomst
haar watersportactiviteiten te
kunnen organiseren en deelnemers de zorg te bieden die
ze nodig hebben, moet SailWise de accommodatie renoveren. De stichting wordt bijgestaan door fondsen en het
bedrijfsleven, maar heeft nog
een tekort om de financiering
rond te krijgen. Met deze actie hoopt SailWise 25.000 euro
op te halen. Wie wil helpen,
kan doneren op www.sailwise.
nl/24uurs.

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

