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FOTO: Een deel van het publiek op corona-afstand

Massaal protest tegen			
watersportbelastingen
Door: Herman Stuijver

WWW.TRAPKANO.NL
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WIJDEMEREN
Vorige week woensdag
protesteerden talloze watersportbedrijven
tegen
de ‘exorbitante’ verhogingen van de forensenen toeristenbelasting. In
een stampvolle raadszaal
konden commissieleden
van alle politieke partijen
alleen maar beamen dat
deze maatregel om de begroting sluitend te maken
‘onacceptabel’ is. Niemand
steunde het voorstel van

financieel wethouder Kea.
Die kon slechts naar adem
happen, hij leek machteloos om het tij te keren.
Samen met de politieke
partijen zal hij nog vóór de
Begrotingsraad op de elfde
van de elfde 820.000 euro
moeten vinden om het gat
in de begroting alsnog te
dichten.
Nu was niet eens iedereen
toegelaten tot deze heftige
vergadering vanwege de 1,5
m. corona- afstand, het maakte duidelijk dat watersportmin-

Verkopen doen we samen! Uw regie,
onze kennis en energie!

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

nend Loosdrecht boos was op
B&W. Maar liefst 12 insprekers deelden hun ernstige
zorgen over de voorgestelde
verhoging van de toeristenbelasting (+ 140%) en de verdubbeling van de forensenbelasting. Steeds benadrukten
de insprekers dat de stijgingen
‘exorbitant, ongehoord en buitenproportioneel’ waren. Daarnaast was er forse kritiek op
het feit dat de wethouder geen
overleg had gepleegd met de
watersportsector, de ondernemers hadden het nieuws vernomen uit o.a. deze krant. Pas
daarna had de wethouder hen
uitgenodigd voor een gesprek,
met een magere opkomst overigens. Nog voordat het debat
voortging, maakte Jos Kea zijn
excuses voor het gebrek aan
communicatie. “Dat heb ik niet
goed gedaan, maar ik kan het
niet terugdraaien.”
-Lees verder op pagina 2-
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

-Vervolg van voorpagina-

ke niet.

Vergelijking
Een argument om deze belastingen te verhogen, was dat uit
een prijsvergelijkend onderzoek zou blijken dat Wijdemeren een achterstand heeft op
omliggende gemeentes. Tries
Scherpel van zeilschool De
Vuurtoren haalde die cijfers
haarscherp onderuit. Ze had
het tot in de puntjes onderzocht, met als conclusie dat
het onderzoek onjuist is. Zoals
bij de ligplaatsen (4-7 m.), Wijdemeren was zelfs de duurste
in 2021, nu € 50,56, moet 121
euro worden? Ook hier kon de
financieel wethouder alleen
op reageren met de toezegging dat hij de gegevens van
Scherpel zou bestuderen,
weerleggen kon hij ze ter plek-

Ook waren vrijwel alle insprekers verontwaardigd over het
weinige wat er is bereikt voor
de watersportsector. “Er is
achterstallig onderhoud”, zei
Dik van Enk van Ondernemend Wijdemeren. En van de
beloofde miljoenen van het
Gebiedsakkoord om de recreatie een boost te geven, waren
‘alleen een kanosteiger en een
wandelbruggetje het resultaat’
volgens Gerdina Krijger van de
HISWA. Jacob van der Meulen
(De Uitkijk) had berekend dat
0,1% van de 70 miljoen na 4
jaar was gespendeerd in Wijdemeren.

Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, 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?

Kijk op
dbhome.nl

Politiek
Zelfs de coalitiepartijen waren
niet meegenomen in deze stij-

d b HOME.NL

Dunnebier Home
biedtvan
eeneen
prachtige
collectie
prints,
posters doen
en via www.denieuwsster.nl,
Opgave
Sterretje
kunt
u on-line
‘en smaakvol
inclusiefwaarmee
de betaling
daarvan.
Aanleveren
tottemaandag
muurstickers,
elke ruimte
eenvoudig
‘stylen’ is. 10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per gedrukte regel

Gevr accu’s en metalen
06 29350115
Gevr Chinees porselein &
Indonesisch antiek
06 29350115

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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gende tarieven, bleek uit de
woorden van CDA- leider Jan
Verbruggen: “Nu zitten we met
de gebakken peren.” Hij vroeg
zich af hoe het kwam dat recreatiewethouder De Kloet
had ingestemd met deze begroting. Die antwoordde dat
het een unaniem besluit was
geweest van het college. De
politieke partijen deelden de
opvatting dat er een andere
dekking voor die 8 ton gevonden moet worden, een van de
pijlers van de begroting naast
de bijdrage uit het Gemeentefonds. Dat wordt een uitdagende klus. “Pijnlijk”, zei Jan Willem Bouman van de KWVL tot
slot, “overleg had alles kunnen
voorkomen.”

14-10-19 12:48

De ZelfReset methode
voor al u klachten
www.zelfreset.nl

V

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

SNUFFELSHOP
De Secondhandshop
Za. 6, 13, 20 Nov. 10-17
Herenweg 80 b
Breukeleveen

PEDICURE,VAKKUNDIG,
kalknagels, ingegroeide nagels
Likdoorns, eeltpitten,
genezende behandeling
KOMT AAN HUIS 0648566394

V

25%

zomerkorting
gebruik code

BIEN SÛR
zomer/zz

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

V
V
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• 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

geldig t/m
31-08-2021

We vullen deNATUURSLAGERIJ
collecties regelmatig aan!
• CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Kijk op www.dbhome.nl
€ 3,98
Hele week:

Verse Hertenbiefstuk

De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzels

100 gram

€ 2,25

Onze wijnpeertjes, de lekkerste

100 gram

€ 1,50

Verse Kippenragoût
Met gratis ragoûtbakjes

400 gram

€ 6,98

Stoofpeertjes
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
WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
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:

100 gram

Geldig van donderdag 11 t/m woensdag 17 november
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
- 582 62 32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman

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

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

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

NAAR:
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Kansen voor het oprapen op arbeidsmarkt
Gooi en Vechtstreek
REGIO
Door heel Nederland zijn
er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de regio
Gooi en Vechtstreek zijn
er kansen en is er sprake
van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk
is er een recordaantal vacatures en hoewel in de
regio Gooi en Vechtstreek
het totaal aantal vacatures
nog licht daalt (-100), stijgt
het aantal werknemersbanen in een aantal sectoren
sterk. Dit komt omdat de
economie, na de coronacrisis, weer aantrekt en dat
werkgevers weer op zoek
gaan naar werknemers.
Voor werkzoekenden en
werklozen betekent dit
dat er kansen zijn om aan
het werk te komen of een
nieuwe baan te vinden. Dit
blijkt uit de jaarlijkse Regio
in Beeld publicatie dat de
UWV uitbracht.
In de arbeidsmarktregio Gooi
en Vechtstreek is er momenteel sprake van een krappe
arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste
kwartaal van het jaar, trok de
arbeidsmarkt in het tweede
kwartaal van 2021 verder aan.
Een verdere daling van het
aantal werkzoekenden en de
stijging van het aantal vacatu-

res zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het
tweede kwartaal van dit jaar
sterk opliep in de regio Gooi
en Vechtstreek. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van
een jaar geleden met 55% en
in een groot gedeelte van de
beroepsgroepen is er sprake
van tekorten.
Kansen
De krapte in de regio Gooi en
Vechtstreek zit vooral in de
ICT en de technische beroepen. In deze sectoren is het
voor werkgevers erg lastig om
personeel te vinden. Hierdoor
zijn beroepen in deze sectoren, zoals BI specialisten,
monteurs industriële machines
en installaties, timmerlieden
en vrachtwagenchauffeurs erg
kansrijk. Dit biedt kansen voor
werkzoekenden en mensen
die een nieuwe stap in hun
loopbaan willen zetten. UWV
kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact op te nemen
in de regio met bijvoorbeeld
het Leerwerkloket Gooi- en
Vechtstreek die mensen adviseert over (om)scholing naar
kansrijke beroepen.
Ontwikkeling WW
Doordat meer mensen werk
vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal

WW-uitkeringen de laatste
periode af. In de regio Gooi en
Vechtstreek waren er aan het
begin van 2021 4.646 WW-uitkeringen en op 1 oktober 2021
waren dat er 3.559. Dat is een
afname van 1.087 uitkeringen
oftewel een afname met bijna
25%.
Mismatch
De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat
er een recordaantal vacatures
beschikbaar zijn. Er zijn zelfs
meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment.
Anderzijds typeert CBS ruim
1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut
arbeidspotentieel. Een groot
deel van deze mensen staat

niet geregistreerd bij UWV en
krijgt geen uitkering van UWV
of de gemeente. Deze groep
ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor
we deze mensen niet kunnen
begeleiden bij het vinden van
werk. Het UWV wil samen met
partners in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften
deze groep mensen heeft.
Regionale Mobiliteitsteams
De eerste stap in het samen
met onze partners helpen van
werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams Iedereen
die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken
kan zich melden bij het RMT in
de regio. In het RMT werken
verschillende partners samen

om mensen weer aan het werk
te helpen of om een stap te
maken naar een nieuwe baan.
Voor het eerst is het met de
Regionale
Mobiliteitsteams
mogelijk om onafhankelijk van
de (uitkerings)achtergrond van
de burger of werkgever passende dienstverlening in te
zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan
ook dienstverlening van een
gemeente krijgen en iemand
die werkloos dreigt te worden
kan ondersteuning of training
krijgen van bijvoorbeeld UWV.
Het regionaal mobiliteitsteam
Gooi en Vechtstreek (RMT)
helpt mensen van werk-naarwerk.

Wat wil D66 Wijdemeren op Ter Sype bouwen?
WIJDEMEREN
Op vrijdag 19 november
organiseert D66 een bijeenkomst over bouwen op
Ter Sype. In de bibliotheek
Gooi en meer aan de Tjalk
41, 1231TT Loosdrecht.
Aanvang: 20.00 uur.
In juni 2020 heeft D66 Wijdemeren actief leven geblazen in
de ontwikkeling van Ter Sype.
D66 is dit initiatief gestart met
plannen om het IKC Talent
Primair een plek op Ter Sype

te geven. Hoewel dit plan in
de raad geen gehoor kreeg
is toch het zaadje voor de
ontwikkeling van Ter Sype uitgegroeid tot een mooie plant.
De oorspronkelijke plannen
van ca. 600 woningen gingen
door de aanwezigheid van
het vliegveld en met name de
oost-westbaan de bureaula
in om er niet meer uit te komen. Door diepgravend onderzoek van D66 zijn er toch
weer nieuwe mogelijkheden
voor ontwikkelingen op Ter

Sype boven water gekomen.
Waren er eerst nog plannen
van het college om enkel bedrijven te realiseren, nu heeft
D66 de woningbouw opnieuw
op de raadsagenda gezet. In
juni heeft de fractie van D66
een beeldvormende sessie
georganiseerd met als resultaat dat 30 november Ter Sype
weer op de agenda staat en
in december de raad de kaders voor de bouwplannen
gaat vaststellen. Met als doel
om tot een bestemmingsplan

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

te komen voor de stedelijke
invulling van het terrein, dat
wil zeggen waar mag wat gebouwd worden, waar moeten
de wegen lopen, welke milieuzones zijn er en wat te doen
met de veiligheidseisen van
de oost-westbaan.
Energieneutraal
Voor D66 is het belangrijk dat
nieuwbouw
energieneutraal
moet zijn, naast een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van aquathermie.
Is het mogelijk om het water
van Loosdrecht hiervoor te gebruiken? D66 zal deze bijeenkomst daarom samen met de
Energie Coöperatie Wijdemeren organiseren. De Coöperatie zal uitgebreid ingaan op de

mogelijkheden die aquathermie voor de energietransitie
voor nieuwe en bestaande
woningen te bieden heeft. Een
vertegenwoordiger van Waternet zal een presentatie geven
over de technische mogelijkheden om gebruikt te maken
van het Loosdrechtse water
om uw woning in de toekomst
te verwarmen.
De Nationaal Energie Coördinator Ruud Kooistra, de hoogste regeringsadviseur voor
de energietransitie, zal uitleg
geven over de noodzaak om
energieneutraal te bouwen.
Wij houden ons natuurlijk aan
de coronaregels en kunnen
vragen om uw QRcode
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Klimaatgesprek
LOOSDRECHT
Op woensdag 17 november is er in de Bibliotheek
Gooi en meer aan de Tjalk
te Loosdrecht weer een
themaochtend, nu rond het
Klimaatgesprek. De toegang is gratis tussen 10 en
12 uur.

Hoe kun jij ‘groen’ geld besparen? Klimaatcoach Jan Portengen neemt je mee via thema’s
als wonen, reizen en eten. Samen ontdek je wat jij kunt doen
om klimaatvriendelijke keuzes
het nieuwe normaal te maken.
Het mooie is dat je hierna di-

rect het verschil ziet en ook
merkt in je portemonnee. Humor, hoop en handelingsperspectief staan centraal in dit
gesprek. Jan Portengen leidt
deze Klimaatgesprekken om
zo mee te werken aan behoud
van de natuur en het versterken van de biodiversiteit.

Verwondering
Ingezonden brief

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.

Op 4 november brachten
12 insprekers in de begrotingscommissie helder onder
woorden dat de voorgenomen
forensen- en toeristenbelastingverhoging disproportioneel
is. Een middel van het college
om de begroting sluitend te
maken. Dat het geld niet ten
goede komt aan de watersportsector. En dat het in Amsterdam een probaat middel is
om toeristen te weren. Precies
niet wat het college wil, laat
staan de ondernemers.
Het college maakte prompt excuus voor het niet betrekken
van de sector bij haar plannen.
De te elfder ure georganiseerde bijeenkomst voor overleg
tussen college en sector lijkt
-net als bij de op de valreep
georganiseerde bijeenkomst
voor de bewoners van de An-

ton Smeerdijkgaarde- alleen
op de rol gezet om ‘de goede
wil’ te demonstreren.
In mijn werk bij de Landsadvocaat en de rechtbank in
Haarlem leerde ik hoe belangrijk duidelijke, tijdige en zorgvuldige communicatie is. En
afwegingen van belangen en
besluiten goed te beargumenteren. Dat is óok essentieel in
de lokale politiek.
De Lokale Partij, waaraan ik
me medio november als fractie-assistent verbind, zet zich
voortdurend in om inwoners te
informeren, te luisteren naar
hun zorgen en goede ideeën.
Ze maken zich sterk voor toename van vertrouwen in lokale
politiek. Dat er sprake is van
gebrek aan vertrouwen in B
& W werd gisteravond door

alle insprekers onderstreept.
Uit de krant vernamen zij hoe
hun sector als melkkoe in de
begroting terecht kwam. Een
bizarre gang van zaken.
Opvallend vond ik dat de wethouder geen antwoord op de
vragen van gemeenteraadslid
Alette Zandbergen wilde geven. Zij stelde vragen over de
financiële keuzes die het college had. Blijkbaar niets anders
dan de exorbitante toeristenbelastingverhoging.
Graag draag ik eraan bij dat
men in Wijdemeren wél goed
geïnformeerd is over plannen
en men wél gehoord en serieus genomen wordt. Dat kan
vertrouwen in lokale politiek
geven.
Patricia Roobol

GooiTV
De programmering van de regionale zender GooiTV vanaf woensdag 10 november:
In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij de begroting

2022 van de gemeente Wijdemeren met Sieta Vermeulen
(VVD) en Stan Poels (PvdA/
GroenLinks). Daarnaast is er
het tweewekelijkse gesprek
met een lid van het college

bezorgers gezocht!!!
NU 50
€ 12,

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op
woensdag ons weekblad
te bezorgen. Een leuk
baantje om wat bĳ te
verdienen in de
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

van B en W van Wijdemeren,
dit keer met burgemeester
Crys Larson. In TV Magazine
wordt onder andere aandacht
besteed aan de biljartclub in
Naarden en een jeugdveldrit
wielrennen.
Foto: Burgemeester Larson

Ondernemer van Wijdemeren

Sluit je aan bij
Ondernemend
Wijdemeren!

Dik van Enk is directeur van Intersell B.V. Een bedrijf met Wijdemeerse roots, dat recent verhuisd is naar Naarden, vanwege
ruimtegebrek in Wijdemeren. Naast Intersell houdt Dik zich bezig met Ondernemend Wijdemeren, waar hij voorzitter is.
Ideaal ondernemersklimaat en knelpunten
Er is volgens Dik te weinig daadkracht en visie vanuit de gemeente. Daarnaast is er veel te weinig ruimte voor bedrijven om uit te breiden. Er zijn
relatief veel industrieterreinen en ze zitten allemaal vol.
Een gemeente met een duidelijke visie zou helpen. Aan deze visie moet
een agenda gehangen worden en men moet daadkracht tonen.
Maar vooral: visie. En daarop focussen.
Het helpt enorm als de gemeente samen met ondernemers optrekt.
Dit gebeurt tot Dik’s grote vreugde steeds meer. Hij ziet echt een kentering.
Ondernemers krijgen ruimte om hun zegje te doen, een voorbeeld hiervan
is het ondernemersontbijt, dat begin oktober plaatsgevonden heeft.
Wijdemeren heeft naar verhouding erg veel ondernemers, die vaak te
weinig mogelijkheden hebben om te groeien. Dat is heel frustrerend.
Een duidelijke visie hierin en een bijpassende agenda zou enorm helpen,
mits dat ook wordt uitgevoerd.
Corona
Er zijn niet alleen veel ondernemers in Wijdemeren, maar ook unieke
ondernemers. Het is een heel gemêleerd gezelschap. Iedereen is volhardend,
ook in de corona crisis. Men toonde creativiteit en de meesten wisten hun
hoofd boven water te houden. Als voorbeeld noemt Dik ‘Het rondje van ons’,
een wandelroute georganiseerd door de lokale horeca, waarbij de wandelaars tegen betaling mee konden wandelen. De route leidde langs diverse
horeca waar men een kleine versnapering kreeg.
Wijdemeren is een hechte gemeente, dat kon je tijdens de corona-pandemie
goed merken. Bewoners steunen de lokale ondernemingen. Dit is belangrijk, niet alleen om de bedrijven overeind te houden, maar ook als steun.
Bestaansrecht
Zonder ondernemers heeft Wijdemeren eigenlijk geen bestaansrecht.
Als voorbeeld noemt Dik het verenigingsleven. Het verenigingsleven in
Wijdemeren bruist echt. Maar dat komt mede dankzij de ondernemers die
deze verenigingen sponsoren. En voor de meeste ondernemers is €5000,heel veel geld, zeker in deze tijd. Toch is dat allemaal doorgegaan, ondanks
de pandemie.

“We moeten mensen en stakeholders laten zien dat we er toe doen. We
moeten als ondernemers samen optrekken en optreden”.
Wat is volgens Dik kenmerkend voor een goede ondernemer?
Een goede ondernemer zet altijd door, houdt focus, blijft vernieuwen.
Je moet als ondernemer meegaan met je tijd. Een goede ondernemer
trekt dus ook jonge mensen aan en leidt ze zoveel mogelijk zelf op.
Daarnaast moet een ondernemer Dromen, Denken en vooral Dóen!
Wat vooral belangrijk is: je moet als ondernemer in jezelf geloven en
durven.
Sluit je aan bij Ondernemend Wijdemeren!
Ondernemend Wijdemeren is dit jaar met 40-50 leden gegroeid. Lid worden
als ondernemer is slim, omdat het startende en jonge ondernemers veel
expertise biedt. Zij worden gekoppeld aan meer ervaren ondernemers.
Ondernemend Wijdemeren kijkt naar de tendensen en komt op voor ondernemers, ze komt op voor bedrijven. Een groot voordeel is dat je als lid van
Ondernemend Wijdemeren je netwerk enorm vergroot.

Geen tijd, zin of gelegenheid om zelf te koken?
Maar wel behoefte aan lekker en gevarieerd eten
Dave Kookt Vers helpt u daarbij!
• van maandag t/m vrijdag
• twee keuzes per dag
• € 6,50 of € 8,50 per maaltijd
• zelf afhalen of laten bezorgen (in Nederhorst den Berg)
www.davekooktvers.nl / tel: 06-43431232

een (h)eerlijke verse maaltijd voor een (h)eerlijke prijs.
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In gesprek met Jos Kea
Jos Kea is sinds 6 maanden actief als wethouder economische zaken. Zijn
politieke ervaring is nog kort, tot nu toe vindt hij het erg boeiend en leerzaam.
Voor Jos Kea bij gemeente Wijdemeren aan de slag ging, heeft hij zeer veel ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Hij heeft door de lockdown nog te weinig
ondernemers kunnen bezoeken naar zijn zin. Dit haalt hij nu in door zoveel
mogelijk bedrijven te bezoeken.
Wat is kenmerkend voor de ondernemers in Wijdemeren?
“Er zijn veel ondernemers en ook heel veel verschillende. Het contact
met Ondernemend Wijdemeren is goed, we vinden in hen een serieuze
gesprekspartner, dit is belangrijk voor een goede samenwerking tussen
ondernemers en de gemeente”. Jos Kea vindt het verrassend dat er zoveel
ondernemers zijn: “Als je denkt aan Wijdemeren dan denk je al snel aan
recreatie, watersport en horeca, maar er is veel meer.. Er is een mooie mix
van grotere en kleinere bedrijven, maar ook een grote diversiteit, van bouw
tot logistiek, van dienstverleners tot maakbedrijven. Dat maakt het ondernemerslandschap in deze gemeente dynamisch.
Wat kan een wethouder economische zaken betekenen in een kleine gemeente als Wijdemeren?
“Wij doen als wethouders ons best om faciliterend op te treden. Kort gezegd: we kijken hoe we het ondernemers makkelijker kunnen maken, maar
wel uiteraard binnen de kaders van de wet. We hebben een aanspreekpunt,
dat is ondernemersmanager Natasja Zak. Zij is de schakel tussen de gemeente en de ondernemers. Dit werkt voor beide partijen heel goed”.
“Daarnaast ligt er een grote taak voor de gemeente als het gaat om ruimte”,
vervolgt Kea. “We hebben een aantal bedrijventerreinen die flink verouderd zijn.

Samen met de ondernemers gaan we deze terreinen nieuw leven in blazen.
We hebben hiervoor subsidie ontvangen van de provincie waarmee we een
kwartiermaker, Joost Okkema, hebben kunnen aantrekken. Hij inventariseert
nu wat er mogelijk is. Opvallend is dat er vooral sprake is van verrommeling. Tevens bestaat vrijwel overal een parkeerprobleem. Daarnaast is er te
weinig ruimte voor bedrijven. Dit staat groei in de weg en dat moeten we
zo goed mogelijk zien op te lossen.
Recreatie en Toerisme zijn erg belangrijk voor Wijdemeren. Wat kunt u als
wethouder doen om dat naar een hoger niveau te tillen?
“Ik wil de condities aantrekkelijker maken. We hebben zoals bekend mee
geïnvesteerd in het gebiedsakkoord. De snelle vaarverbinding kan helaas
niet doorgaan, maar er komt wel 2,2 miljoen euro vrij die in de recreatie
geïnvesteerd gaat worden. We doen ook veel aan het verbeteren van de infrastructuur, denk aan de Oud-Loosdrechtsedijk, Kortenhoefsedijk en zoals
aangekondigd Boomhoek/Muyeveld. Dat is misschien niet direct investeren
in de recreatie, maar het verbetert wel onze aantrekkelijkheid in brede zin”.
U bent jurylid bij de ‘ondernemer van het jaar’ verkiezingen. Waar let u op?
“Een goede ondernemer is altijd op zoek naar beter. Dit kan een beter
product zijn, maar ook een betere service, of een betere organisatie. Beter
betekent niet altijd méér.
Ik kijk dus of bedrijven continue op zoek zijn naar ‘beter’. Daarnaast vind ik
de sociale kant van de ondernemer heel belangrijk, draagt deze bij aan de
omgeving”?

Hartelijk dank voor het nomineren van Swart Belastingadvies
voor de ondernemers award 2021.
Swart Belastingadvies staat voor persoonlijk en deskundig
advies op maat. Zodat de ondernemer met een gerust gevoel
zijn of haar financiële en fiscale zaken uit handen kan geven.
Fijn dat dit gewaardeerd wordt.

VANAF NOVEMBER
VOLOP KERSTBOMEN!
KROMME RADE 6 - 1241 LK KORTENHOEF
WWW.KWEKERIJOMEJOOP.NL

BELASTINGADVIES • AANGIFTEN
ADMINISTRATIE • SALARISADMINISTRATIE
Stichts End 92 • 1244 PR Ankeveen
035 - 77 24 879 • 06 - 144 71 293
joke@swartbelastingadvies.nl
www. sw artbelastingadvies. nl
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Ondernemen
als
kunstenaar

Foto:
Mirthe Scheringa
Hannelore Houdijk is kunstenares. Haar schilderijen hangen in diverse galeries en ze exposeert momenteel onder andere in Frankrijk. Haar werk is recent ook te
zien geweest op de Affordable Art Fair in Amsterdam. Haar atelier is gehuisvest in Nederhorst den Berg en opvallend netjes. Bij Hannelore tref je geen chaos en
opgedroogde verfspetters. De ruimte waarin Hannelore haar schilderijen creëert is net zo sereen als de uiteindelijke schilderijen zelf.
Schilderles
Als kunstenares is zij echt gegroeid in het ondernemerschap. Op de kunstacademie heeft zij zich ontwikkeld tot volwaardig schilder. Om rond te
komen zonder een uitkering aan te vragen is ze in dienst gegaan bij een
galerie/ cursuscentrum om schilderles te geven. Al snel besloot ze dat ze
liever voor zichzelf werkte en zo startte haar carrière als ondernemer.
Ze ontwikkelde haar eigen lesmethode, die keer op keer zijn dienst bewijst.
Lesgeven doet ze nog altijd 2 dagdelen per week. De overige dagen schildert
zij en ze houdt ook nog haar eigen vlog bij.
Social Media
‘Als je op Social Media niet bestaat, besta je nergens’, vertelt Hannelore. Dat
is voor een kunstenaar niet anders dan voor andere ondernemers. Daarom
is ze actief op Instagram en vooral ook op YouTube, waar ze haar eigen vlog
heeft. Deze is te vinden als je ‘Hannelore Houdijk’ zoekt. Haar vlog wordt
iedere maand gepubliceerd in het online tijdschrift ‘Kunstenaar Magazine’.
Filmen, editen, vertalen (de vlog is Engelstalig omdat de kunstwereld een
internationale wereld is), alles doet zij zelf. In haar vlogs neemt Hannelore

Al bijna 16 jaar uw professionele HUS met vakkundige
kennis voor Kortenhoef, ‘s-Graveland, Ankeveen,
Nederhorst den Berg en villawijk Trompenberg in
Hilversum

Wij zoeken een collega!
Mireille Mazzavillani - 06-28141667 - ww.cani-allegri.nl

de kijker mee in het leven van een kunstenaar. Je ziet hoe ze stap voor stap
haar schilderij opbouwt en vormgeeft. Schilderen is voor Hannelore net zo
vanzelfsprekend als ademhalen. Het penseel is als het ware een verlengstuk van haar hand.
Optisch schilderen
Hannelore’s schilderijen zijn typerend: van veraf denk je naar een foto te
kijken, maar van dichtbij zie je grove verfvlekken. Hannelore heeft deze
techniek zelf ontwikkeld en noemt dit ‘optisch schilderen’. Je kan er uren
naar kijken en je ontdekt steeds wat nieuws. Vervelen doet het niet.
Hoe ze dat voor elkaar krijgt?
Hannelore geeft nog een tipje van de sluier: ze gebruikt nooit zwart. Het
zwart wat je in haar werk ziet, is een mengsel van gebrande omber en
ultramarijn blauw.
Ook gebruikt ze uitsluitend verf van het merk Ara. Deze firma kreeg het
bijzondere werk van Hannelore ook in de gaten en nu geeft Ara een speciale
verfset uit, namelijk ‘Hannelore’s Ara’, met de kleuren die zij het meest
gebruikt. Geld verdienen doet ze niet met deze set, maar ze verwerft er veel
naamsbekendheid mee en dat is ook wat waard.
Loosdrechts servies in de Spiegelplas
Voor haar laatste serie schilderijen heeft ze Loosdrechts servies geleend
van Kasteel-Museum Sypesteyn en dit servies ín de Spiegelplas gelegd.
Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkende serie schilderijen, waarbij de
glooiingen van het water dusdanig perfect zijn weergegeven, dat de kijker
heel dichtbij moet komen om te zien dat het echt niet om een foto gaat,
maar om een schilderij.
Deze expositie is te bewonderen tot 14 november in, hoe kan het ook
anders, Kasteel- Museum Sypesteyn te Loosdrecht.
Op de vraag of Hannelore nog een tip heeft voor kunstenaars en wellicht
ook voor startende ondernemers in andere branches, zegt zij: ‘je moet er
gewoon voor gaan. En als je iets eng vindt? Dan moet je dat juist doen’.
www.hannelorehoudijk.nl
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Op de koffie
bĳ k’hoeffie
In februari 2020 kreeg de Meenthof in Kortenhoef een aanwinst
op het plein: ‘K’hoefﬁe & Baxels’
opende haar deuren. Een eigentijds
kofﬁetentje, met heerlijke huisgebakken lekkernijen. Uiteraard kun
je ook voor een heerlijke lunch terecht bij K’hoefﬁe. Het doel was, om
mensen tijdens het boodschappen
doen de mogelijkheid te geven om
een kopje kofﬁe of thee te drinken,
wellicht na een toevallige ontmoeting. Het bleek een schot in de roos,
zoiets bestond nog niet in het, voor
Wijdemeerse begrippen, drukke
winkelcentrum.

Corona
Het zal je maar gebeuren; je investeert al je tijd en geld in een horecabedrijf, om een paar weken later de deuren te moeten sluiten vanwege een
pandemie.
Ondernemer Ellen was creatief en doopte ‘K’hoefﬁe’ om naar ‘zhoefﬁe’, want
kofﬁe, broodjes en gebakjes to go, dat mocht wel. Ook was het Ellen, die de
populaire picknicktafels op de Meenthof neer heeft gezet. Zo konden mensen met een broodje van de bakker, een patatje van de snackbar of natuurlijk een kopje kofﬁe met lekkers, plaatsnemen om even wat te nuttigen.
Na een tijd mocht de detailhandel wel open, maar de horeca niet. En zo
verkocht Ellen tweedehands spulletjes, naast de inmiddels bekende ‘baxels’
die in doosjes verkocht werden voor thuisgebruik. Uiteraard paste het
aanbod bij het seizoen. De medewerkers van K’hoefﬁe hebben prachtige,
niet standaard baxels gecreëerd. Ideaal als je je visite eens wat anders
wil serveren. Ook hebben ze heel wat uurtjes buiten in de kou achter een
marktkraam gestaan om alle waar te verkopen. Dat Ellen als ondernemer
heel creatief is, dat heeft ze wel bewezen.
Ondernemen in Wijdemeren
Ellen ervaart het ondernemerschap in Wijdemeren als zeer positief, al is

dat beeld een beetje vertekend door Corona. Ze heeft contact met twee
heel betrokken en meedenkende medewerkers bij de gemeente, zij zijn
echt een steun. ‘Helaas heb ik van de burgemeester of wethouders nooit
iets gehoord behalve standaard mails. Het is echt een beroerde tijd geweest voor de ondernemers. Meer oog voor de mens achter de ondernemer
en de gevolgen van al die regels zou ik wel hebben gewaardeerd, al begrijp
ik ook dat de gemeente het enorm druk heeft gehad met de pandemie en
al die maatregelen’, aldus Ellen.
Onzekerheid
Op de vraag of ze weer opnieuw voor K’hoefﬁe & Baxels zou kiezen, hoeft
ze niet lang na te denken. Het bedrijf en alles wat erbij komt kijken, zeker!
Maar je investering in rook zien opgaan, zoals tot nu toe het geval is, is
voor Ellen echt een ramp. ‘Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen in de
wereld en het leven’ relativeert Ellen, maar op dit moment is het echt heel
zwaar. Ellen weet op dit moment niet of Khoefﬁe & Baxels volgend jaar
nog bestaat. Gelukkig hebben ze een coulante huurbaas en na een bezwaarprocedure toch een klein deel NOW-hulp. Ellen hoopt dat die blijft
staan na de deﬁnitieve berekening, anders is het ﬁnancieel gedaan met
K’hoefﬁe.
Pepernoten
Bij K’hoefﬁe & Baxels zijn nu ook de heerlijke pepernoten van ‘van Delft’ te
koop, in originele smaken, zoals stroopwafel, drop en zelfs tompouche! Dát
is nog eens lekker bij de kofﬁe!
Nominatie ‘ondernemer van het jaar’
De nominatie kwam als verrassing omdat ze zichzelf niet ziet als een
geslaagde ondernemer. ‘Maar dat gasten blijkbaar de moeite hebben
genomen om ons te nomineren voelt wel als een grote eer en een mooi
compliment’.
Dromen
Ellen heeft zeker nog dromen, al schieten die alle kanten uit. Na de zware
start voor K’hoefﬁe is Ellens batterij leeg. Het was erg stressvol en onzeker
om in deze tijd een bedrijf op te zetten. Ze hoopt van harte dat K’hoefﬁe
volgend jaar nog bestaat, want, zo sluit Ellen af: ‘Elke keer als ik in ons
zaakje sta, word ik blij. Het is precies geworden zoals ik wilde, een tweede
huiskamer. Het is hier zo warm en de sfeer is zo goed. Er zijn veel genietmomenten’.
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Op bezoek bij een familiebedrijf:

Kwekerĳ Ome Joop
De geschiedenis van kwekerij Ome Joop voert ons terug naar 1850, wanneer de overgrootvader van Joop Welle het levenslicht zag. Hij startte een kwekerij in
Weesp, waar hij zijn waren met paard en wagen aan de man bracht. In 1900 stierf de overgrootvader en nam de grootvader op 18- jarige leeftijd het bedrijf over.
Al snel verhuisde het bedrijf naar de Kromme Rade, daar groeide het bedrijf verder.
In 1966 stierf de grootvader van Joop Welle en nam zijn vader, Cor Welle
samen met zijn vier broers het bedrijf over. Cor trouwde met Sjaan en in
1959 werd Joop Welle, de huidige eigenaar, geboren. Op zijn 17e nam Joop
het bedrijf over, samen met zijn zus Ria en zwager Gerard. Zus Ria kreeg
een kind en zo werd Joop oom. De kwekerij werd van ‘Firma Welle’ omgedoopt naar Kwekerij Ome Joop. Toen Joop trouwde met zijn innig geliefde
vrouw Eveline, trad zij ook toe tot de kwekerij. Ria en Gerard zijn in 2000
gestopt bij de kwekerij en vanaf dat punt runden Joop en Eveline de kwekerij samen, bijgestaan door personeel.
Het bedrijf groeide en, zoals je mag verwachten in een kwekerij, bloeide.
Ome Joop onderscheidt zich door de kweek van perkgoed, geheel op duurzame wijze en de kwaliteit van dit perkgoed is noemenswaardig.
In december komen mensen van ver om bij Kwekerij Ome Joop een kerstboom aan te schaffen. De kerstbomen van Kwekerij Ome Joop zijn duurzaam geteeld en staan bekend om hun lange levensduur. Alle soorten en
maten zijn hier te krijgen, voor ieder wat wils!
Joop en Eveline kregen 3 kinderen: zoon Stefan en dochters Tamara en
Renate.
Stefan gaat na zijn studie direct aan de slag in de kwekerij, de zussen studeren en willen eerst elders werkervaring opdoen, om later wellicht bij de
kwekerij aan de slag te gaan.
Alles liep op rolletjes bij Kwekerij Ome Joop, tot er plotseling een groot
drama plaatsvond: de vrouw van Joop werd drie jaar geleden ernstig ziek
en het werd al snel duidelijk dat ze niet lang meer te leven had. Tamara
heeft toen direct haar baan opgezegd, om vier dagen later bij haar ouders
in dienst te gaan. Eveline werkte haar dochter in razend tempo in, zodat
Tamara de boekhouding over kon nemen.
Tamara werkte samen met haar broer Stefan in de kwekerij, Renate studeerde nog. Toen Tamara in verwachting was, is Renate na het afronden van
haar studie ook fulltime in de kwekerij aan het werk gegaan. Het verdriet
om Eveline is in de kwekerij goed voelbaar. Sommige klanten herinneren

zich nog vele generaties Welle en ook Eveline is nog lang niet vergeten.
De familie is ontzettend hecht en gelukkig is er sinds 7 maanden ook weer
een prachtig lichtpunt: Joop heeft een kleinzoon: Shane. Kwekerij Ome
Joop is dus met recht een echt familiebedrijf. Samen met 4 medewerkers
runnen Joop, Stefan, Tamara en Renate vol overgave de kwekerij. Ieder heeft
hierbij zijn eigen rol: Zo zorgen Joop en Stefan voor de inkoop van planten,
de teelt en de planning. Tamara zorgt voor de boekhouding, operationele
zaken en helpt in het hoogseizoen met de verkoop. Renate is verantwoordelijk voor de social media, verkoop, inkoop van potten, plantenvoeding
en andere zaken die te maken hebben met tuinieren en plantverzorging.
Daarnaast zorgt Renate dat het etaleren goed gebeurt.
Wat direct opvalt als je met het gezin in gesprek bent, is dat ze samen één
geheel zijn. Ze kennen elkaar door en door en hebben aan een half woord
genoeg.
Joop ziet de voordelen van het familiebedrijf heel scherp: ‘het is eigen, het
zijn mijn eigen kinderen. Het voelt heel vertrouwd. Tamara vertelt dat ze
echt zijn opgegroeid met het bedrijf. Thuis aan tafel ging het altijd over
de kwekerij. Dat vonden de kinderen altijd erg leuk om te horen. Ze zijn al
van jongs af aan echt verbonden met het bedrijf. Ook ﬁjn was, dat papa en
mama nooit ver waren. Ze woonden immers in het huis voor de kwekerij.
Op de vraag, of er ook nadelen kleven aan familiebedrijf, wordt er gelachen.
Het is lastiger om irritaties uit te spreken, juist omdat het zo eigen is. Ook
is het moeilijker om dingen los te laten. Ook na werktijd gaat het regelmatig over de kwekerij, als ze bij elkaar op bezoek zijn.
Joop vertelt dat het niet lastig is om zakelijk en privé te scheiden: het is
namelijk één geheel. Dat is niet te scheiden en het hoeft ook niet gescheiden te worden.
Ome joop is een écht familiebedrijf en de volgende generatie staat klaar
om het stokje over te nemen, met Joop als boegbeeld. Zo is een grote wens
van Eveline uitgekomen: het hele gezin is werkzaam bij Kwekerij Ome Joop.
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Volg ons ook op:

Mondkapje verplicht

@joep_jansen_photography

Bekendmakingen

Vanaf maandag 8 november dient u in het
gemeentehuis weer een mondkapje te dragen.
Bent u uw mondkapje vergeten, dan kunt u bij
de receptie in het gemeentehuis een mondkapje
vragen. Ook op andere openbare plekken waar
een toegangsbewijs niet verplicht is, geldt een
mondkapjesplicht. Zie ook: www.rijksoverheid.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Hoe werkt dementie?

Ervaar met een virtual realitybril hoe leven
met dementie is. Zorgt u voor iemand met
dementie? Dan kan deze ervaring u helpen
in de ondersteuning. Doet u ook mee?
Er zijn nog een paar plekken over op donderdag 11 november tussen 8.30 en 12.00 uur
of tussen 13.00 en 17.00 uur. Aanmelden kan
bij Marleen Voorn via m.voorn@wijdemeren.nl.
De sessie wordt professioneel begeleid door
een trainer van Into D’mentia en is in het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
>

Hulp nodig bij het zoeken naar een baan?
Corona heeft veel mensen geraakt: van
de ene op de andere dag viel het werk in
veel sectoren weg. Bent u na 12 maart
2020 uw baan kwijtgeraakt? Of dreigt u
nu uw baan te verliezen? Dan kunt u bij
het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en
Vechtstreek (RMT) terecht voor ondersteuning.
Het RMT is er voor elke inwoner in de regio
Gooi en Vechtstreek die (ander) werk zoekt.

Het maakt niet uit of u werknemer, zzp’er
of werkloos bent. Heeft u een uitkering?
Vraag dan aan uw contactpersoon bij de
gemeente of bij het UWV of u in aanmerking komt voor hulp van het RMT.

Begeleiding
Het RMT helpt bijvoorbeeld met loopbaancoaching, sollicitatietraining, (om)scholing
of praktijkleren. Sinds de start in september
krijgen al veel mensen begeleiding. Een

aantal van hen heeft zelfs al een nieuwe
baan of is begonnen met een opleiding!

Meer informatie
Het RMT is een samenwerking tussen het
UWV, gemeenten, het werkgeversservicepunt, vakbonden, onderwijsinstellingen
en werkgeversorganisaties. Kunt u hulp
gebruiken bij het vinden van een baan?
Kijk dan voor meer informatie op
www.rmtgooienvechtstreek.nl.

Pleegouders gezocht

In de Gooi en Vechtstreek is er een tekort
aan pleegouders. Pleegouder zijn kan in
verschillende vormen. Soms is dat een
weekend per maand, een vakantie, een
jaar of juist langdurig. Ook een informelere
vorm van opvang in de rol van steunouder
is mogelijk. U zorgt ervoor dat een kind kan
opgroeien in een veilige gezinssituatie. Heeft
u interesse? Woensdag 10 november organiseren de pleegzorgaanbieders uit de regio
Gooi en Vechtstreek gezamenlijk een online
informatieavond. Op www.pleegoudergv.nl
vindt u meer informatie.
>

Zien drinken doet drinken

Kinderen en jongeren kopiëren het drinkgedrag van anderen. Met de landelijk campagne
‘Zien drinken doet drinken’ worden ouders
bewust gemaakt van hun voorbeeldrol.
Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl leest u
ervaringsverhalen van ouders en vindt u antwoorden op vragen als: ‘ik wil op kinderverjaardagen geen alcohol schenken. Hoe maak
ik dat bespreekbaar?’ en ‘kun je kinderen niet
beter leren met mate te drinken in plaats van
het helemaal te verbieden?’.
>

Nieuwe energietafel Loosdrecht

Op maandag 15 november van 19.00 tot
20.00 uur start de wekelijkse energietafel in
de bibliotheek van Loosdrecht. Daar kunt u
langskomen met al uw vragen over het isoleren van uw woning, energiegebruik, kleine
en grote bespaarmaatregelen, zonnepanelen en het verwarmen van uw huis. Loop
gerust binnen! De vrijwillige energiecoaches
van de energiecoöperatie Wijdemeren staan
u graag te woord. Bibliotheek Loosdrecht,
Tjalk 41.

Wijdemeren

10 november 2021

informeren

Hij komt, hij komt…
Sinterklaas is weer onderweg naar
Nederland. Samen met zijn pieten brengt
hij een bezoek aan alle Wijdemeerse
dorpen.
De intochten zijn op de volgende
zaterdagen:
Loosdrecht:
Zaterdag 13 november vanaf 11.00 uur,
meer details www.stichtingsloep.nl
Kortenhoef:
Zaterdag 20 november, 12.00-15.00 uur,
meer details op de facebookpagina
Sinterklaas Kortenhoef.

Ankeveen:
Zaterdag 20 november, 13.45-14.45 uur,
met de boot richting het terrein van ijsclub
Ankeveen & ontvangst kinderoptocht op
het terrein van de R.K. kerk tegenover de
ijsbaan
Nederhorst den Berg:
Zaterdag 20 november, 16.30-18.30 uur,
meer details op de facebookpagina Intocht
Sinterklaas Nederhorst den Berg

Huis verduurzamen? Doe mee met een collectieve inkoopactie
Denkt u na over vloer- of gevelisolatie, HR++ beglazing, zonnepanelen of
een groen dak? De energiecoöperatie
Wijdemeren organiseert ook dit jaar
weer collectieve inkoopacties om te
ondersteunen en ontzorgen bij het
nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Meer weten? Kom op woensdag
24 november naar de informatieavond.
De energiecoöperatie Wijdemeren heeft de
collectieve inkoopacties voorbereid samen
met de andere energiecoöperaties in het
Gooi. Zij hebben voor u een betrouwbaar

aanbod geselecteerd tegen een redelijke
prijs en een goede kwaliteit.

avond over collectieve inkoop op woensdag 24 november van 19.30 tot 21.30 uur in
het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht).

Voordelen collectieve inkoop

Informatieavond 24 november

Weet u nog niet welke energiebesparende
maatregelen u wilt nemen? Als lid van de
energiecoöperatie kunt u een gratis gesprek
met een energiecoach aanvragen en de
mogelijkheden van energiebesparende
maatregelen aan de woning verkennen.
Laat u minimaal twee duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren dan kunt u ook nog
subsidie aanvragen.

Benieuwd wat de energiecoöperatie voor
u kan betekenen? Kom naar de informatie-

Zie ook www.ECWijdemeren.nl

Het gezamenlijk inkopen van isolatie,
zonnepanelen of een groen dak levert niet
alleen een redelijke prijs op, maar zorgt er
ook voor dat u niet zelf op zoek hoeft naar
een goede leverancier. Zo weet u zeker dat
u met een betrouwbare partij aan de slag
gaat.

Extra online informatieavond Mobiliteitsplan 2045
We werken aan het derde en laatste
deel van het Mobiliteitsplan 2045.
Tijdens vier bijeenkomsten informeren
we u over de laatste stap die we samen
maken om het Mobiliteitsplan af te
ronden.
Tijdens de informatieavonden ontvangt u
ook de instructies hoe u kunt reageren op
de voorgenomen maatregelen. Reageren
kan vanaf dinsdag 9 november via
www. wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

Informatieavonden
Alle data voor de online informatieavonden
nog even op een rij:

16 november 2021
19.30 – 21.30 uur
Alle dorpskernen
(Herhaling. Geen nieuwe informatie)

9 november 2021
19.30 – 20.30 uur
Loosdrecht en omgeving

Aanmelden

9 november 2021
21.00 – 22.00 uur
Ankeveen, Kortehoef, ’s Graveland

Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar j.droogsma@wijdemeren.nl. Schrijf erbij
welke regio uw interesse heeft. U ontvangt
dan een bevestigingsmail met een link om
de bijeenkomst bij te wonen.

Wijdemeren

10 november 2021
19.30 – 20.30 uur
Nederhorst den Berg en omgeving
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Agenda raadsvergadering
Agenda’s
commissies
Datum: 12 mei 2021
Bespreekpunten
Overig
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonGecombineerde
Mid- woonvisie
Commissie
Ruimte en Economie
Overig
3. Evaluatie
2016-2020
6. Vragenhalfuur
den en kunt u volgen via de website:
Aanvang:
20.00 uur commissie Bestuur en
delen en Maatschappelijke & Sociale Zaken
Datum:
woensdag 10 november
4. Coronaherstelplan
ondernemers
7. Moties Vreemd aan de agenda16. Vragenhalfuurwww.wijdemeren.raadsinformatie.nl
Aanvang:
20.00 uur
Datum:
dinsdag 9 november
17. Sluiting
5. Zienswijze voorstel
transitiecommissie
8. Sluiting
(tabblad ‘live’)
Vaste
Agendapunten*
Plaats:
raadszaal
Aanvang: 20.00 uur
Hamerstukken
Metropoolregio
Amsterdam
Plaats:
raadszaal
De commissievergaderingen
vinden fysiek zijn
plaats.
Hierbij
1.
Geheim
*De vaste agendapunten
te raadplegen
2. Actualisatie grondexploitaties 2021
Vaste agendapunten*
Bespreekstukken
9. Beleidsplan bescherming en opvang
10. Verordening peuteropvang en VE 2022
11. Najaarsnota 2021
12. Behandelverzoek Lichtbaken
Overig
13.
Vragenhalfuur
14.
Sluiting
Bouwen
en wonen

Vaste agendapunten*
is er beperkt plekop
voor
publiek. U kunt zich opgeven via
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
Voorgestelde Hamerstukken
griffier@wijdemeren.nl.
9. vvgb Claris Zorgcentrum
De commissievergaderingen kunt u live meeluisteren via:
10. Coördinatieregeling Het Achtererf
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
Bespreekstukken
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander
11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4
onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan
12. Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en
uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor
Muyeveld
12.00 uur aan via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnum13. Commissiestuk bestemmingsplan
Het
AchtererfWijdemeren, tussen
mer de
14 kernen
035. U wordt
geïnformeerd
de werkwijze
villa’s (50m2) (04.05.21)
op ditdan
perceel
bestaandeover
recreatieappartemenvan de
gemeente
14.
Dammerweg
61
van
het
inspreken.
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
ten naast het recreatief gebruik permanent be15. Behandelverzoek De Lokale Partij verkeer Leeuwenlaan
*De vaste agendapunten
zijn worden.
te raadplegen
op
(55m2) (04.05.21)
woond kan
Het plangebied
is gelegen
enbouwen
Nieuw Loosdrechtsedijk
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
- Bloklaan 22a BG 04:
24 recreatievilla’s Inzage
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.

Officiële bekendmakingen

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen

(70m2) (04.05.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koetshuis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage

Wijdemeren
informeren
informeren

10 november
12 mei2021
2021

Agenda raadsvergadering
Agenda’s
raadsvergaderingen
Datum: 12 mei 2021
Raadsvergadering
Aanvang:
20.00 uur begroting
Datum: 11 november 2021
Aanvang:
20.00 uur
Vaste
Agendapunten*
Hamerstukken
Vaste
agendapunten*
1.
Geheim
Bespreekstukken
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
4. Begroting 2022-2025
Overig
5. Sluiting

Bespreekpunten

Overig
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonGemeenteraadsvergadering
De raadsvergadering
digitaal
uitgezonden
en kunt u
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020
6. Vragenhalfuur
denwordt
en kunt
u volgen
via de website:
Datum:
18 november 2021 7. Moties Vreemd aan de agendavolgen via de website:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
4. Coronaherstelplan
ondernemers
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
Aanvang:
20.00 uur
(tabblad ‘live’)
5. Zienswijze voorstel
transitiecommissie
8. Sluiting
(tabblad ‘live’)
OpAmsterdam
donderdag 18 november 2021 vergadert de gemeenMetropoolregio
teraad. De agenda wordt samengesteld naar aanleiding van
*De vaste agendapunten
zijn
te raadplegenzijn
opte raadplegen
*De vaste
agendapunten
de agendapunten die de commissies op 9 en 10 november
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
behandelen.
De officiële raadsagenda wordt volgende week, na de
commissievergaderingen, gepubliceerd op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl en later ook in deze
krant.

Officiële bekendmakingen
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aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.
> Aangevraagde omgevings(70m2) (04.05.21)
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
vergunningen
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. dat bestaat uit tien recreatieverblijven.
zaaknummer Z.68357
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Nieuw-Loosdrechtsedijk
8: verbouwen
> Ontwerpbesluit omgevingsVerkeer
Bouwen en wonen
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’s-Graveland
> Bestemmingsplan Eilandseweg
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- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
appartementen, zaaknummer Z.68012 (28.10.21) Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
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Familieconcert in Oude Kerkje

FAMILIEBERICHTEN

Guido de Wagt
4-5-1985

10-11-2016
We missen je.

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman
30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht

06 - 515 80 611

KORTENHOEF
Op zaterdag 13 november
is er om 15.00 uur een familieconcert van 6 tot 106
jaar in het Oude Kerkje,
georganiseerd door Kunst
aan de Dijk.
In dromen kan alles. In muziek
kan bijna alles. Muziek geeft
het leven plezier en hoe leuk
is het om kinderen van jongs
af aan van muziek te laten genieten. Dromenblazers is een
vrolijk concert waarin de vier
mannen van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet op
een magische wijze soepel
switchen tussen verschillende
muziekstijlen van Gershwin,
Satie, Mahler en Dvorák. Met
de sleutels van fantasie openen ze deuren naar ongekende droomwerelden. Vol jeug-

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de
nodige spierballen en ben je op zoek
naar een actieve en creatieve baan
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is
deze flexibele baan als medewerker
op- en afbouw misschien iets voor jou!

dige verwondering en soms
een tikje stout, dagen ze je op
speelse wijze uit om mee te
dromen. Of feestdromen. Of
dansdromen. Of terugdromen.
Kom samen met opa’s, oma’s,
ouders, ooms, tantes, vriendjes en vriendinnetjes genieten.
Leeftijdsadvies: vanaf 6 tot
106; Entreeprijs: Eur 4 voor
de jeugd (tot 18). Eur 12 voor
volwassenen. Kaartverkoop:
https://www.kunstaandedijk.nl/
kaartverkoop/
Toegang
In navolging van de momenteel geldende RIVM-richtlijnen
vragen wij onze bezoekers

van 13 jaar en ouder bij aankomst een coronatoegangsbewijs te tonen. Zo hoeven wij
binnen geen anderhalve meter
afstand te houden en mogen
we onze zaal weer vullen met
publiek. Een mondkapje is niet
meer verplicht. Het staat u natuurlijk vrij om dit wel te dragen
als u dat wenst. De digitale of
papieren QR-code wordt bij de
ingang van het theater door
ons gescand en vergeleken
met de gegevens op uw legitimatiebewijs. Vergeet dus niet
om uw rijbewijs, paspoort of
ID-kaart mee te nemen.
Foto: Feiko Koster
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Sinterklaas komt naar jou toe op 13 november

Sinterklaas komt in een prachtige oldtimer de straten van
Loosdrecht verkennen. En
dat is niet alles, want ook de
Pieten hebben hele mooie vervoersmiddelen, kunnen een
dansje wagen op de muziek
van de Fluttentutters en meezingen met de liedjes van de
DJ-auto.

drecht mee om samen van
te snoepen. Sinterklaas zou
het heel leuk vinden wanneer
je samen met papa, mama,
opa, oma, broertjes, zusjes
of vriendjes en vriendinnetjes
mee gaat dansen als de stoet
bij jou in de buurt voorbijkomt.
Help je mee om er een feestelijke optocht van te maken?
Kom verkleed, versier je tuin,
hang de vlag uit of maak een
spandoek. Sinterklaas en de
Pieten zijn ook heel erg gek op
mooie tekeningen en vergeet
je verlanglijstjes niet. Deze
Sinterklaastocht door Loosdrecht duurt van ongeveer
11:00 tot ongeveer 16:00 uur.

Natuurlijk nemen de Pieten
overheerlijke pepernoten van
de hofleveranciers Jumbo Van
de Bunt en Albert Heijn Loos-

Plattegrond route
Op de website van Stichting
SLOEP vindt je een plattegrond met de route die de

LOOSDRECHT
Aankomende zaterdag is
het eindelijk zover. Sinterklaas heeft in zijn gedichten al een klein beetje
verklapt dat hij samen met
zijn lieve Pieten door heel
Loosdrecht gaat rijden.

stoet aflegt, dat is handig. Nog
handiger is dat je via de live-locatie-tracker op deze website
precies kan zien waar Sinterklaas rijdt en je niets hoeft te
missen.
Live verbinding
En superleuk is dat gedurende
de optocht geprobeerd wordt
via een live verbinding met
onze razende reporter verslag
te doen van de optocht. Zo kun
je thuis alvast beginnen met
het vieren van het feestje. De
link van deze live uitzending
vind je ook op de website van
stichting Sloep. Sinterklaas
en de Pieten verwachten alle
Loosdrechtse kinderen zaterdag dus zeggen ze: “Tot ziens
ergens in Loosdrecht langs de
kant van de weg.”

Gezelligheid kent geen
(leef)tijd
LOOSDRECHT
OBS de Linde stond dinsdagmiddag 2 november in het
teken van verbinding en gezelligheid. Met dank aan de
Riki Stichting organiseerden
leerkrachten, in samenwerking
met de Zonnebloem Loosdrecht, een spelletjesmiddag
voor jong en oud. Op uitnodiging van de bovenbouwleerlingen kwamen ouderen uit
de omgeving op bezoek voor
een gezellige middag. Onder
het genot van wat te drinken
en heerlijke soepen, verzorgt

door Jolanda van der WalVaas van Très Joli Catering,
was er een mooie mix te zien
van ouderen en kinderen aan
de tafels. Van een potje Yahtzee tot Mandala’s kleuren, van
dammen tot een sjoelcompetitie, van alle kanten werd er enthousiast gespeeld. Een afsluitende bingo met leuke prijsjes
maakte de middag compleet.
De middag was een groot succes en was de start van hopelijk vele gezellige middagen in
verschillende vormen.

Dit weekend
Porsche Design TRUNK -SHOW
12 & 13 november 2021 hebben wij de hele collectie van
Porsche Design monturen en zonnebrillen in huis. Kom langs
en laat u inspireren door deze mooie design collectie.
READY
FOR
PRECISION.

PAT R I C K D E M P S E Y W E A R I N G T H E P ’8688 S U N G L A S S E S

Bij aanschaf van een Porsche Design bril ontvangt u een mooie
Porsche Design premium.
Gijsbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174
www.lafeberhorenenzien.nl
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Easysit betaalt

Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Ontvang tot € 650,- terug
*
voor uw oude stoel of bank!Relaxstoelen
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
showroom en proﬁteer!

Bĳ aankoop van een Easysit!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!
Heel veel
modellen ook
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
als sta-op
Easysit Napels leverbaar

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Relaxstoel Easysit D64

Relaxstoel Easysit D72

Thuisdemonstratie?

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Sta-opstoel Easysit DS703

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit
Profiteer
langEasysitvan
D65
Primeur! zes dagenRelaxstoel

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

Comfortbank Easysit
A160
in de
showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel
088-6220220
Bel voor een gratis
meer
dan
Keuze uit

Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

thuisdemonstratie
50 soorten
Easysit
Hilversum
Easysit
D110 leder of stof088 - 6220220
Verlengde Zuiderloswal 8a
1216 BX Hilversum

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Relaxbank Easysit B80

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

easysit

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Relaxstoel Easysit D62

Relaxstoel Easysit F35

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit
D65maten sta-op
Easysit D200
Easysit leverbaar
Napels
S50 showrooms,
Easysit D69
Easysit DS701

Veel
stoelen direct
 Easysit
Ruime
dus voldoende
afstand

Easysit D200

VASTE
LAGE ACTIEPRIJS!
Bezoek onze
showroom
of bel:
eigen
fabriek
Actie verlengd!● Maatwerk
Proﬁteeruitnog
t/m
17 november!
Een Easysit sta-opstoel
al vanaf € 795,-

088-6220220

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Barneveld

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

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733

