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1000e rit met
AutoMaatje
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Een stralende Emmy Kos-
ter uit Kortenhoef had de 
eer om de 1000e rit met Au-
toMaatje te maken, samen 
met haar vaste chauffeur 
Marina Hagen uit Anke-
veen. AutoMaatje, de ver-
voerservice waarbij vrij-
willigers minder mobiele 
plaatsgenoten in hun eigen 
auto meenemen, blijkt een 
succes in de vijf dorpen.

Emmy Koster bezoekt één 
keer per week de Ont-Moet- 
groep in zorgcentrum de 
Emtinckhof in Loosdrecht. 
Aan een lange tafel zitten de 
deelnemers om met elkaar te 
praten, spelletjes te spelen of 

andere activiteiten te doen. 
Deze woensdag is het extra 
feestelijk met een 1000e-Auto-
Maatje- gebakje. Emmy vertelt 
dat ze een speciale band heeft 
met haar chauffeuse Marina: 
“Het is zo gezellig in de auto, 
we zijn echt vriendinnen ge-
worden.” Op haar beurt vindt 
Marina het dankbaar werk 
en ze vindt het prettig dat het 
maatwerk is. “Je kunt over je 
eigen tijd beschikken en je 
bouwt soms een band op met 
degene met wie je rijdt.”

‘INWONERS VOOR 
INWONERS’

In Wijdemeren zijn er 31 vrij-
willige chauffeurs beschikbaar 
en staan er 223 deelnemers 
op de deelnemerslijst. Aan 

vrijwilligers Irma Kubbenga 
en Heleen van Noort de taak 
om aanvrager en chauffeur 
te matchen. Dat doen ze met 
volle overtuiging, ze gaan 
zelfs op huisbezoek bij cliën-
ten en chauffeurs om vraag 
en aanbod zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. “Er 
zit vaak een belangrijk sociaal 
aspect aan AutoMaatje, dan 
zie je dat chauffeurs ook hun 

klanten begeleiden of bij hen 
thuis langsgaan”, vertelt Irma. 
“Daarom is het ook belangrijk 
dat we bij de vaste groep een 
gezicht zoeken bij diegene die 
vervoerd wil worden, zonder 
uiteraard iemands privacy te 
schenden”, voegt Heleen er-
aan toe.

Meer chauffeurs welkom
Voor Heleen en Irma is het 

soms puzzelen om een chauf-
feur te vinden die op dat mo-
ment tijd heeft. Vooral in deze 
vakantieperiode. Daarom zijn 
nieuwe aanmeldingen van har-
te welkom! Hoewel verreweg 
de meeste ritten in de regio 
plaatsvinden, kun je in princi-
pe overal gehaald en gebracht 
worden. Iris Klarenbeek, alge-
meen coördinator vanuit Versa 
Welzijn, vertelt het verhaal van 
een oma die vanuit Nederhorst 
den Berg naar de bruiloft van 
kleindochter in Geldrop werd 
vervoerd. “Het is echt een 
mooi initiatief, met veel moge-
lijkheden om anderen te hel-
pen. Het is zoiets als ‘inwoners 
voor inwoners’.”
Met AutoMaatje kom je weer 
onder de mensen: winkelen, 
huisarts, familiebezoek of naar 
de kapper.

Bel: 035- 694 74 55 // maan-
dag t/m vrijdag 10-12 uur // 
€ 0.30 ct. per km. // 2 dagen 
van tevoren aanvragen // 
mail: automaatjewijdeme-
ren@versawelzijn.nl

Foto: Marina en Emmy (rechts)

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN  Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!

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

Woning gezien?
Met ons als (aankoop-) coach

gaat u voor goud!
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

30 augustus
gaat aan de Bodemanstraat in 

Hilversum de nieuwe 
Albert Heijn open.

Wij zijn op zoek naar medewerkers, 
kom bij ons team!

Info: mees.molenaar@ah.nl

Alarmnummer  1-1-2
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
 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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
Diëtisten DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

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

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Wij zoeken een actieve, 
zelfstandige Nederlands 
sprekende hulp in onze 
huishouding, voor een 
aantal nader te bepalen 

uren per week. 
Nw-Loosdrecht. 06-5478337

Lunch, koffi e, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

uw

expert

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

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

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

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Nieuw 
assortiment 

boeken
van 

Bestsellers 
tot 

unieke 
pareltjes

U vindt ons elke 3e zaterdag 
van de maand op 

het Willie Das-plein in 
Nederhorst den Berg of bestel 

uw boek via 035 206 29 56 

www.deboektique.nl



Woensdag 4 augustus 2021
3

CDA stelt vragen over voortgang
IKC Loosdrecht
WIJDEMEREN
Eind maart kwam het voor-
stel aan de orde voor de 
bouw van een nieuw IKC 
in Loosdrecht. Door deze 
nieuwbouw wordt een sa-
menvoeging gerealiseerd 
van twee scholen, de Lin-
deschool en de Sterren-
wachter. Er was verschil 
van inzicht wat de beste 
locatie is. In de raad van 
april is hier geen besluit 
over genomen. De CDA- 
fractie wil graag weten wat 
de stand van zaken is.

In 2017 is besloten dat er 
twee nieuwe IKC’s komen in 
Nieuw Loosdrecht. IKC staat 
voor Integraal Kind Centrum 
en is eigenlijk een verzamel-
gebouw voor kind gerelateer-
de activiteiten. Na vertraging 
is begin dit jaar de nieuwe 
IKC WereldWijs aan de Laan 
van Eikenrode in gebruik ge-
nomen. Dit is een samenvoe-
ging van de Rehoboth,- en 
Terpstraschool en kinderop-
vang Eigen&Wijzer. In maart 
kwam na een moeizame on-
derhandeling met Talent Pri-
mair over de samenvoeging 

van de scholen De Linde, de 
Sterrenwachter en de Pin-
kenstal een voorstel het IKC 
te bouwen op de locatie van 
de Sterrenwachter. Er werd 
een extra krediet gevraagd 
van € 1,7 miljoen. Al snel trok 
de medezeggenschapsraad 
aan de bel dat ze twijfelden 
of dit wel de beste locatie is. 
Ook het schoolbestuur ging 
daar uiteindelijk in mee. Vele 
opties in Nieuw Loosdrecht 
passeerden de revue, maar 
uiteindelijk bleken de twee lo-
caties van de huidige scholen 
het meest logisch.

Doelstelling is dat ook het 
consultatiebureau een on-
derkomen krijgt in het nieuwe 
IKC. Daarna is geroepen dat 
meer voorzieningen in het 
nieuwe gebouw moet komen. 
Dit ging de CDA fractie te ver. 
Daarom werd een motie in-
gediend (met VVD en PvdA/
GroenLinks) om het college 
en het schoolbestuur uit te 
laten zoeken wat de beste lo-
catie is. Tegelijkertijd te kijken 
naar het verschil in kosten en 
mogelijkheden voor woning-
bouw op de huidige locaties. 
Eind juni, zo werd gevraagd 

aan het college, moet er dui-
delijkheid zijn om dit niet op 
de lange baan te schuiven. 
CDA- raadslid Barry Rooi-
mans: “We hebben tot nu toe 
niets gehoord, dus stellen 
we nu de vraag aan het col-
lege hoe het er mee staat?” 
Zij vervolgt, “er is al geruime 
tijd geen onderhoud meer ge-
pleegd aan de schoolgebou-
wen, dus het is noodzaak dat 
er binnenkort een beslissing 
genomen wordt.”

   

VVD zoekt versterking
‘Een raadslid kan echt het verschil maken’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na twee termijnen van 4 
jaar in de gemeenteraad 
stopt VVD- fractievoorzit-
ter Sieta Vermeulen als 
raadslid. De VVD zoekt 
versterking en is op zoek 
naar nieuwe liberale 
krachten voor de lokale 
politiek in de vijf dorpen.

“Het is prachtig werk”, vertelt 
Sieta Vermeulen “Je staat 
dicht naast de mensen, je 
kunt als raadslid echt het ver-
schil maken, op tal van terrei-
nen kan een raadslid invloed 
uitoefenen en zelf initiatieven 
nemen. Samen met anderen, 
maar soms alleen en ook 
voor individuele kwesties kun 
je iets betekenen voor de in-
woners, je bent als het ware 
een ingang naar de plaatse-

lijke politiek.” Weliswaar be-
schouwt Sieta de introductie 
van de twee dorpscoördinato-
ren – Saskia Hille en Bas Im-
merzeel- als een enorme stap 
voorwaarts in het dichterbij 
brengen van dorpsonderwer-
pen naar de gemeente, ook 
een raadslid kan volgens haar 
veel betekenen.

Zoals het er nu uitziet, zullen 
de VVD- raads- en commis-
sieleden verkiesbaar zijn voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2022, maar Sieta is 
hoogstens beschikbaar als 
lijstduwer op de kieslijst die 
in november wordt samenge-
steld. “Bij de VVD is het een 
regel dat je na twee termijnen 
stopt, daarnaast speelt mijn 
leeftijd ook een rol. Ik wil nog 
wel op de achtergrond mijn in-
zet tonen voor de VVD, daar-
voor is die partij mij te dier-

baar. Maar actief meedoen wil 
ik afsluiten.” Sieta Vermeulen 
was ook al 7 jaar VVD-raads-
lid in Nederhorst den Berg, 
halverwege de jaren ’90 kon 
ze het niet meer combineren 
met haar drukke werkzaam-
heden.

Veel te doen
Voor mensen die zich aan wil-
len melden bij de plaatselijke 
VVD is er veel te doen. “Het 
is ook mooi dat je in een klei-
ne gemeente als Wijdemeren 
je bezig kunt houden met een 
scala aan onderwerpen, van 
woningbouw, verenigingen 
tot recreatie en natuur, noem 
maar op. Het is heel breed en 
bijzonder interessant om dat 
van dichtbij mee te maken en 
er ook over mee te beslissen.” 
Naast het feit dat je achter de 
liberale beginselen staat is 
het uiteraard noodzakelijk dat 

je tijd kunt vrij maken om je te 
verdiepen in de onderwerpen. 
Ook is het handig als je enig 
analytisch vermogen hebt om 
de documenten te doorzien. 
“Maar het allerbelangrijkste 
is natuurlijk dat je plezier hebt 
om iets voor je dorp te doen. 
Soms iets algemener, vaak 
heel concreet”, sluit Sieta 
Vermeulen de profielschets 
af. Na een gesprek met af-
delingsvoorzitter Eric Kroese 
en de fractievoorzitter kun je 
meelopen met fractie en com-
missie.

Ambities
Sieta Vermeulen noemt een 
aantal onderwerpen die de 
ambities van de VVD in de af-
gelopen periode weergeven: 
dorpenbeleid, ondernemers-
manager, een professioneler 
financieel systeem, de Omge-
vingswet, de IKC’s. Allemaal 

gerealiseerd door de huidige 
coalitie, waaraan de VVD een 
flinke liberale bijdrage lever-
de. “Er is nog veel meer, het 
geeft aan dat wij mensen zoe-
ken die daar aan mee willen 
werken. Die graag de belan-
gen van de inwoners willen 
behartigen. Lokaal belang 
komt op de eerste plaats.”

Wilt u er graag aan meewer-
ken? Neem dan contact op 
met: bestuur@vvdwijdeme-
ren.nl

   

Asfalt roken op de Dijk
Het rookt op de Kortenhoef-
sedijk. Nee hoor, nog geen 
paling te bekennen maar wel 
veel heet, nieuw asfalt. Door 
weer en wind gaan de asfal-
teerders door. Vorige week 
is het asfalteren van de fiets-
stroken begonnen. Als er dan 
een stortbui komt dan krijg je 
hele filmische effecten (door 
B. Kooij).

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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50 jaar vliegbrevet voor
John Mijnhout
‘Vliegen is mijn wereld, een oneindige vrijheid’

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op 2 september 1971 ont-
ving John Mijnhout zijn 
vliegbrevet, een klein for-
muliertje dat hij zorgvuldig 
bewaart. “Vliegen, dit is 
wat ik wilde, dat gevoel zal 
ik nooit meer vergeten”, 
vertelt de 80- jarige inwo-
ner van Loosdrecht die 
de afgelopen 50 jaar dui-
zenden uren heeft door-
gebracht in de vrije lucht, 
Vliegveld Hilversum is z’n 
tweede thuis.

Bij de buren hing een propel-
ler in de garage, dat vliegwiel 
fascineerde de kleine John 
die vliegen als z’n droom zag, 
terwijl in de oorlog Messer-
schmidts en Dakota’s in gro-
ten getale overvlogen. Het liet 
‘m nooit meer los. Hij ging op 
les in Rotterdam, omdat het 
daar goedkoper was, slechts 
2.000 gulden. “Nou ja, goed-
koop, daar moest ik wel een 
vakantie voor overslaan.” Te-
genwoordig ben je al gauw € 
13.000 kwijt voor vlieglessen. 
Het was snel duidelijk dat 
Mijnhout een ‘bijzonder vlieg-
handje’ had, want na 7 uur 
lessen mocht hij al zelfstandig 
‘touch and go’s maken’. Na 24 
lesuren was John klaar voor 
het examen, maar je had nu 
eenmaal minimaal 30 uur no-
dig. Dus vloog de examenkan-
didaat even op en neer naar 
Hilversum om aan z’n reste-
rende vlieguren te komen.

Tien jaar later haalde hij zijn 
Commercieel Brevet, waar-
mee hij reclames mocht sle-
pen en rondvluchten mocht 
vliegen. John Mijnhout heeft 
nooit overwogen om profes-
sioneel piloot op een Boeing 

747 te worden. Te saai, meent 
hij met al die techniek en au-
tomatische piloot. Bovendien 
had hij als chemisch techno-
loog interessante jobs in de 
voedingsindustrie. Daarnaast 
was hij tussendoor 6 jaar 
beroepsmilitair als hoofd lo-
gistiek op de Korporaal Van 
Oudheusden Kazerne aan de 
Noodweg.

Instructeur
Per 1 november 1993 mocht 
de hobbypiloot ook leerlin-
gen opleiden. “Dat is machtig 
werk, met heel verschillende 
mensen. Ik heb het niet bijge-
houden, maar ik heb er zeker 
250 opgeleid”, zegt hij met 
enige trots. Snelle leerlingen 
mogen al na 13 à 14 uur zelf-
standig vliegen, de meesten 
doen er langer over. Je hebt er 
bij die 50 tot 60 uur nodig heb-
ben. “De eerste keer zonder 
instructeur de lucht ingaan, 
dat is een rare toestand. Dat 
loslaten blijf ik spannend vin-
den, maar ik heb maar één 
keer meegemaakt dat het mis 
ging.” Het is altijd een feest 
als iemand z’n brevet haalt, 

bij de vliegschool maken ze 
er een speciale ceremonie 
van met het afknippen van de 
stropdas.

Horizon
Je kunt uren met deze ge-
passioneerde vlieger praten, 
hij heeft een schat aan ver-
halen. Zoals die keer in 1975 
toen de motor van z’n Cessna 
vastliep op 150 voet. Met enig 
geluk en met zijn vermaarde 
‘vlieghandje’ slaagde hij erin 
slechts één boom te raken en 
netjes tot stilstand te komen 
naast een tweede. Of die 5 
uur ‘blind vliegen’ in een si-
mulator, alleen afhankelijk van 
de apparatuur, zonder zicht en 
toch ontspannen uit de cockpit 
stappen. “Je stinkt niet eens 
van het angstzweet”, zei een 
verbouwereerde instructeur.

Toch: “mijn horizon nadert, 
ik zie het einde komen”, zegt 
de ervaren vlieger. “Ik word 
nauwelijks meer gevraagd. Ik 
maak alleen nog privévluch-
ten of herhalingsvluchten met 
ex-leerlingen.” Maakte Mijn-
hout gemiddeld zo’n 400 uur 
vlieguren jaarlijks, in 2021 
staat de teller op 75.

Plots, het mobieltje rinkelt, of 
John direct naar het vliegveld 
wil komen, iemand wil cross-
wind landingen oefenen. Een 
snelle groet en weg is de man 
wiens leven in het teken staat 
van het vrije vliegen. Weg, de 
lucht in, weg van de aarde, 
weg van het ‘Klein Menselijk 
Gepruts’.

VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Muffins
3 + 1 gratis



Wijdemeren
informeren

Phishing WoningNet

Sinds een aantal maanden versturen internetcrimi-

nelen nepberichten (e-mail en sms) waarin ze ten

onrechte de naam van WoningNet gebruiken.

Krijgt u een email en twijfelt u of het om phishing 

gaat? WoningNet geeft uitleg over phishing via het 

gratis informatienummer (0800) 02 02 562.

Lees ook de overige tips op www.woningnet.nl. 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

4 augustus 2021

#mooiWijdemeren
@dutch_fl ora_and_faunaVaccineren zonder afspraak

In augustus kunt u zonder afspraak een eerste 

coronavaccinatie halen. Dit kan dagelijks van

8.30 tot 16.30 uur op de vaccinatielocatie in 

Hilversum (verlengde Zuiderloswal ter hoogte 

van nummer 5). Neem een identiteitsbewijs en 

mondkapje mee. Zie ook www.ggdgv.nl. 

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47: vernieuwen steiger (13.07.21)

- Herenweg 59: verbouwen woning (26.07.21)

- Nieuweweg 36: vervangen beschoeiing (20.07.21)

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (23.07.21)

- Leeuwenlaan 36a: wijzigen kozijn en plaatsen 

   veranda (27.07.21)

Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 2: uitbreiden woning (19.07.21)

- Zuwe 21a: bouwen woning (18.07.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (16.07.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211c 001: realiseren 

   twee bijgebouwen aan de achterzijde (21.07.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen 

   woning (26.07.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen 

   constructie, gevels en indeling (15.07.21)

- Rembrandtlaan 21: plaatsen schuur (15.07.21)

- Trekpad 31: vervangen woonboot (21.07.21)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 8, 24, 26, 56, 62 en 66: intern 

   verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw (21.07.21)

- Rivièrahof 14: plaatsen dakkapel (23.07.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: plaatsen tijdelijke opslag-

   ruimte voor de periode van vijftien jaar (21.07.21)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing en 

   plaatsen twee meerpalen (22.07.21)

- Noordereinde 13: vervangen dakkapel en 

   dakraam (28.07.21)

Loosdrecht
- Golfslag 7: plaatsen dakkapel (28.07.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: bouwen woning

   (28.07.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 100a: uitbreiden bedrijfswoning 

   (15.07.21)

- Dobbelaan 20: plaatsen dakkapel (28.07.21)

- Lange Wetering 63: bouwen erkerconstructie 

   t.p.v. voorgevel (21.07.21)

- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisves-

   ting kantoor (3 jaar) (26.07.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen 

   dakkapellen (16.07.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (16.07.21)

Loosdrecht
- De Kreek 8: uitbreiden woning (16.07.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- Bloklaan 5 te Loosdrecht: uitbreiden nood-

   stroomvoorziening

- Rading 146 te Loosdrecht: oprichten supermarkt 

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen bij de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek telefoonnummer (088) 63 33 000.

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de 

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van ver-

huizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van 

de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambts-

halve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 uit te 

schrijven naar Land Onbekend per 19-07-2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

O�  ciële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 
vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 
een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 
14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)

Bouwen en wonen

Kent u het declaratiefonds kinder-
toeslag al? Van het fonds kunt u 
misschien geld krijgen voor sociale, 
culturele, educatieve of sportieve 
activiteiten waar uw kind aan
meedoet. 

Het geld is bijvoorbeeld voor een lidmaat-

schap van een sport- of speeltuinvereniging. 

Een museum, concert of voorstelling. Of 

sportkleding, een cursus of de telefoon- en 

internetkosten van uw kind(eren). 

Hoe hoog is de bijdrage?
U kunt 200 euro per jaar per kind op de 

basisschool krijgen. Of 400 euro per jaar per 

kind op de middelbare school tot 18 jaar. Let 

op: voor deze bijdrage mag uw inkomen niet 

hoger zijn dan 120 procent van het voor uw 

gezin geldende sociaal minimum.

Waar kan ik het aanvragen?
U kunt een bijdrage aanvragen via het

formulier op

www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Heeft u vragen over uw inkomen en het

sociaal minimum? Of hulp nodig bij het 

aanvragen? Dan kunt u terecht bij de

consulenten van het sociaal domein via 

telefoonnummer 14 035.

Declaratiefonds kindertoeslag: extra’s voor gezinnen
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GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 4 
augustus: 
GooiTV besteedt aandacht 
aan de Hollandse Waterlinie. 
Deze staat inmiddels op de 

werelderfgoedlijst van Unes-
co. De Hollandse Waterlinie 
was een oorspronkelijk mi-
litaire verdedigingslinie in 
de 19e eeuw. De week erop 
staat GooiTV ook stil bij de 

eraan gelieerde Stelling van 
Amsterdam. Daarnaast is er 
TV Magazine met een aantal 
onderwerpen die in deze regio 
spelen.

   

Help mij 
ademen
KORTENHOEF
Ik ben Solaire, 21 jaar, en ik 
woon in Kortenhoef. Mijn 
hele leven heb ik al Cystic 
Fibrosis (taaislijmziekte). 
De afgelopen 21 jaar kon 
ik gelukkig nog veel zelf. 
Helaas gaat op dit moment 
mijn gezondheid steeds 
harder achteruit en ben ik 
sinds begin vorig jaar ge-
zakt van een longfunctie 
van 65% naar 41%.

CF beheerst mijn hele leven, 
ik heb altijd al weinig energie, 
moet 30 pillen op een dag en 
veel ademoefeningen doen. 
Nu heb ik zo’n 2 jaar een my-
cobacterie die mij op dit mo-
ment sloopt, deze bacterie 
is niet meer te behandelen 
en ik ben dan ook ‘uitbehan-
deld’. Op dit moment kan ik 
nog geen 5 minuten lopen, 
niet onder de douche staan, 
(ik heb een douchestoel) en 
leef ik op 3 nutridrankjes per 

dag. Daarbij krijg ik volgende 
week ook zuurstof, in de hoop 
dat ik iets minder benauwd 
ben en minder moe. Mijn hele 
leven is het al strijd maar al-
tijd ben ik weer opgekrabbeld, 
nu sta ik op instorten. Dan 
is er ‘het’ medicijn Trikafta, 
veelbelovend, hoopgevend, 
alles wat een cf- patiënt zou 
willen en meer! Hiermee kun-
nen wij oud worden, maar in 
Nederland vergoeden ze dit 
medicijn niet en ik zal moeten 
wachten tot december (dan 
wordt het verwacht). Heb ik 
die tijd? We denken van niet, 
ik ga extreem snel achteruit. 
Dit medicijn kost 24 duizend 

per maand dus ik wil jullie 
vragen nee, smeken of jullie 
mij zouden willen helpen? Do-
neer en deel dit bericht alsje-
blieft zoveel mogelijk zodat ik 
de hoop op goede komst niet 
kwijt raak. Ik wil jullie ontzet-
tend bedanken alvast voor 
jullie inzet.

Doneren
Zie Facebook: Solaire Raven
Of deze link:
https://www.doneeractie.nl/
help-mij-ademen/-54977?fb-
cl id=IwAR2Cdtyd46Z3VU-
1QPV8zc3N9-yXploqtTR-
9cYu52AvQaqdTsRo794jF-
QHG4.

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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Veel steun om het ontwerp
Omgevingsvisie aan te passen
Ingezonden brief

Afgelopen week sloot de ter-
mijn om een zienswijze in te 
dienen over de concept Omge-
vingsvisie Wijdemeren 2040. 
In het ontwerp is o.a. Neder-
horst Noord genoemd als com-
plementair-onderscheidend 
te ontwikkelen gebied. In een 
ingebrachte zienswijze steunt 
Landschapsbehoud Neder-
horst de visie om voor wo-
ningbouw juist te kiezen voor 
inbreien binnen de bestaande 
kernen in plaats van bouwen in 
landbouw- en natuurgebieden. 
De zienswijze draagt de raad 
op om de ‘complementair-on-
derscheidend te ontwikkelen 
locatie Nederhorst Noord’ uit 
de definitieve versie van de 
Omgevingsvisie te halen.

Landschapsbehoud Neder-
horst heeft in een korte tijd 
een kleine 200 handtekenin-
gen van mede-indieners ver-
zameld. Daarnaast ontvingen 

we steun van belangrijke or-
ganisaties waaronder Waar-
neming.nl, het Agrarische Col-
lectief en de Vogelwerkgroep 
Gooi en Omstreken (onder-
deel van Vogelbescherming 
NL). Ook Natuurmonumenten 
is gekant tegen het voorne-
men om in de Horn en Kuijer 
te bouwen en heeft dit in een 
eigen zienswijze naar voren 
gebracht.

Complementair en onder-
scheidend?
In een planschets/verbeelding 
van Nederhorst Noord zijn bij-
voorbeeld ook twee 18 meter 
hoge appartementen com-
plexen midden in de Horn- en 
Kuijerpolder voorzien. Ken-
nelijk vinden Dorpsbelangen, 
CDA, VVD en D66 dit comple-
mentair en onderscheidend. 
Het plan is daarmee niet al-
leen een directe bedreiging 
voor het open landschap maar 

is ook een aanslag op een 
“dorpse” schaal. Landschaps-
behoud Nederhorst pleit daar-
entegen al langer voor het bou-
wen op een schaal die past bij 
‘de kern’, lees iedere kern, en 
heeft meerdere locaties aan-
gedragen in de z.g. Kansen-
kaart en Wijdemeren Verrijkt. 
Uiteraard hopen we dat deze 
200 zienswijzen voor de huidi-
ge coalitie aanleiding zijn om 
de complementair te ontwikke-
len locatie Nederhorst Noord 
uit de Omgevingsvisie 2040 te 
halen. Mocht men niet over de 
eigen schaduw kunnen stap-
pen………..In maart mogen 
we weer stemmen.

Op de hoogte blijven: Via 
www.landschapsbehoudNe-
derhorst.nl kunt u zich inschrij-
ven voor onze nieuwsbrieven.

Landschapsbehoud Nederhorst

   

Dit is geen bezuiniging, dit is diefstal
Ingezonden brief

Het algemeen bestuur van Re-
gio Gooi en Vechtstreek heeft 
de Regiobegroting 2022-2025 
in de vergadering van 8 juli 
vastgesteld. Namens muziek-
vereniging De Vriendschaps-
kring wil ik onze grote zorgen 
uiten over deze begroting en 
dan vooral over het voornemen 
van de GAD om de oud papier 
inzameling zelf te gaan doen. 
Weliswaar staat in die begro-
ting dat dit de komende drie 
jaar geen gevolgen zal hebben 
voor de inkomsten van de ver-
enigingen, clubs en scholen, 
maar wat gebeurt er daarna? 
Bovendien wordt er gesproken 
over een overgangsregeling, 
die zou inhouden dat de clubs 
en verenigingen en scholen 
tijdens die ‘overgangsrege-
ling’ in plaats van oud papier 
ophalen ingezet kunnen wor-
den op andere fronten zoals 
zwerfafval opruimen, schoon-
maakwerkzaamheden bij inza-
melpunten, etc. Dit is natuurlijk 
een idée fixe. Want zoiets is 
totaal niet sexy en heeft ook 
een compleet ander imago. 
Mijn verwachting is dan ook 
dat vrijwilligers dan massaal 

gaan afhaken. Op een grote 
high-tech vrachtwagen door 
het dorp rijden en papierbak-
ken legen is wél sexy en van-
daar dat het alle verenigingen 
al vele decennia lukt om daar-
voor voldoende vrijwilligers in 
te zetten. Bovendien is het erg 
zuur en beslist geen toeval dat 
nu de papierprijs eindelijk weer 
eens behoorlijk is gestegen, 
de GAD die inkomsten opeens 
naar zich toe wil trekken. Als 
dit inderdaad doorgaat, dan 
zullen alle verenigingen, clubs 
en scholen in onze regio aan-
kloppen bij de gemeentes om 
de gemiste inkomsten gecom-
penseerd te krijgen. Wie dan 
de uiteindelijke betaler wordt 
is dan uiteraard de vraag. De 
argumenten waarom de GAD 
de oud papierinzameling vol-
gens hen beter weer zelf kan 
gaan doen slaan bovendien 
nergens op. Men stelt dat het 
vanwege Arbowetgeving en 
veiligheidsregels steeds lasti-
ger is om vrijwilligers als bela-
der in te zetten. Hoezo? Iedere 
vrijwilliger die oud papier op-
haalt heeft daarvoor een spe-
ciale training gevolgd, terwijl 

er klip en klare richtlijnen zijn 
opgesteld over het veilig wer-
ken tijdens het legen van de 
papiercontainers. Voor onze 
vrijwilligers is bovendien een 
extra ongevallen- en rechtsbij-
standsverzekering afgesloten 
zodat we niets aan het toeval 
overlaten. Ik denk niet dat de 
GAD dit zelf beter kan. Zij zijn 
er dus gewoon op uit om die 
250.000 euro van onze vereni-
gingen, clubs en scholen in de 
regio naar zich toe te harken. 
Dat is geen bezuiniging, dat is 
gewoon ordinaire diefstal. Ik 
begrijp niet waarom de regio-
nale politiek dit toelaat. Tenzij 
het ze niets uitmaakt om jaar-
lijks 250.000 euro extra subsi-
die aan clubs, verenigingen en 
scholen te verstrekken.

Frank Senteur, voorzitter 
muziekvereniging de Vriend-
schapskring, Ankeveen

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

 Ik wil alleen zijn met de zee, 
 ik wil alleen zijn met het strand,
 ik wil mijn ziel wat laten varen, 
 niet mijn lijf en mijn verstand.

In het bijzijn van zijn familie is donderdag 29 juli 2021 
vredig ingeslapen, mijn lieve man, onze vader en opa

Anton Johan Roelof Fransen
Ton

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Lid van Verdienste van GWV De Vrijbuiter

Nijmegen,    Loenersloot, 
23 januari 1940  29 juli 2021 
   
 Sylvia Fransen-van der Voort

 Marc Fransen & Aimée Fransen-Bak
  Maaike
  Dirk

 Arjen Fransen

Op donderdag 5 augustus zal het afscheid in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Dijk, 
t.a.v. familie Fransen, Kerkplein 3, 3621 BA Breukelen

FAMILIEBERICHTEN
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Rob Allessie ontvangt het makelaarsstafje
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Te midden van familiele-
den, collega’s en andere 
belangstellenden ontving 
makelaar Rob Allessie van 
Kappelle Onroerend Goed 
Loosdrecht vorige week 
vrijdag het makelaarsstaf-
je. Een symbolisch keur-
merk voor makelaars die 
25 jaar het vak uitoefenen.

En dat doet Rob nog steeds 
met veel plezier en passie. 
“Het blijft prachtig werk, heel 
afwisselend en je bent altijd 
met mensen bezig. Het ver-
veelt nooit.” Na z’n HEAO- 
opleiding kostte het hem veel 
moeite om aan de bak te ko-
men- ik heb wel 50 brieven 
geschreven-. Uiteindelijk kon 
hij vanaf 1983 terecht op een 
makelaarskantoor in Amster-
dam. Tien jaar later was z’n 
volgende werkplek Kappel-
le, dat vier vestigingen heeft, 
naast Loosdrecht ook in Hil-
versum, Laren en Bussum. In 

de avonduren studeerde Rob 
voor het vak ‘makelaardij’ 
waarvoor hij officieel de eed 
moest afleggen in een rechts-
zaal. Een goede makelaar 
moet ‘ethisch handelen’ hoog 
in z’n vaandel hebben. “Je 
moet vooral betrouwbaar zijn 
en snel kunnen handelen’”, 
aldus Rob die elk jaar zijn 
kennis en kunde uitbreidt met 
diverse nascholingscursus-
sen. “Het vak zelf is in de kern 
hetzelfde gebleven, alleen 
worden er nu veel hogere 
eisen gesteld aan de parate 
kennis en officiële stukken die 
een aan- of verkoop en taxa-
ties begeleiden.” Gelukkig 
wordt hij daarin ondersteund 
door office manager Jade de 
Kip die bezig is met de oplei-
ding makelaar/ taxateur. Het 
makelen vanuit de Nootweg 
verloopt zo goed dat Rob bin-
nenkort plek heeft voor een 
buitendienst-medewerker.

“Ik heb zoveel huizentransac-
ties mogen begeleiden, maar 
er zijn twee projecten die er 

wat mij betreft uitschieten. 
Dat is Heimrijck hier aan de 
Nootweg, met een mooie ba-
lans tussen winkels en appar-
tementen. En in Loenen vond 
ik de laatste fase van het wo-
ningbouwplan Cronenburgh 
ook iets om trots op te zijn.”

Stafje
Terwijl de feestvreugde naar 
een hoogtepunt stijgt, volgt 
er een luisterpauze. Want via 
het beeldscherm spreekt Alf-
red de Kleermaeker de jubila-
ris toe. Hij is voorzitter van de 
NVM- makelaars, afdeling ’t 
Gooi. Hij prijst de no -nonsen-
se aanpak van Allessie die 
gepaard gaat met gevoel voor 
humor. Waardoor hij in staat 
is om mensen met elkaar te 
verbinden. Hij wijst erop dat 
je met een makelaarsstafje 
het onderscheid kunt aange-
ven tussen de beunhaas en 
de vakman. ‘Welkom bij de 
club’ zijn z’n slotwoorden. Het 
makelaarsstafje is een his-
torisch symbool dat vroeger 
voorzien was van een stem-

pel, waarmee de makelaar 
de transactie op documenten 
van een zegel kon voorzien. 
Namens Kappelle Onroerend 
Goed overhandigt Hendrik 
Jan Kappelle het stafje en 
een oorkonde aan Rob Al-
lessie. Die hiermee zichtbaar 
vereerd is.

Doorgaan
Rob Allessie wil nog lang 
doorgaan met dit vak. Dat 
hopen ook z’n collega’s zo-
als Björn Berendsen: “Ik heb 
het vak van Rob geleerd, een 
mensen-mens, rustig, eerlijk 
en open.”

Foto: (rechts) Rob Allessie ontvangt het stafje uit handen van Hen-
drik Jan Kappelle

ZONNEPANELEN
VAN HOMAN SOLAR

Investeringen,
besparingen

en rendement
direct inzichtelijk

Serieuze besparing op energiekosten

Waarde vermeerdering van uw woning

Klaar voor de toekomst

Rendement af te lezen via een app

Betrouwbare partner

Snel een offerte, snel geinstalleerd

Nu al zonnepanelen v.a. €2.500,-
Wilt u een vrijblijvende offerte of informatie van 
ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

solar@homan.nl    0297-282121

Lokaal bedrijf
Hoge kwaliteit
Eigen personeel
Erkend installateur
Duurzaamste installateur
Een goed bereikbaar contactpersoon
Kom naar ons kantoor voor extra infoKom naar ons kantoor voor extra informatie

WAAROM HOMAN SOLAR?


