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NIEUWSSTER
Leuke opening Ouders & Co
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week maandagochtend was de eerste bijeenkomst van Ouders & Co in
de bibliotheek aan de Tjalk.
Bij die gelegenheid las wethouder Rosalie van Rijn
voor uit een prentenboek
over Sinterklaas.

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

Fleur Jansen en Saskia Koenders van Bibliotheek Gooi en
meer zien Ouders & Co als een
wekelijks moment waarop ouders/ begeleiders en kinderen
van 0 tot 4 jaar samenkomen.
“Het belang van taal op jonge
leeftijd is enorm belangrijk”,
vertelt Saskia “op deze manier
horen en zien kinderen woorden en plaatjes. Dat stimuleert
het taalgevoel.” Fleur vult aan:
“Bovendien is het een leuk contactmoment voor de kinderen
en de volwassenen, een mooie
opening van de week.” Het is

Foto: Wethouder Rosalie van Rijn leest voor

de bedoeling elke week tussen
10 en 12 uur samen te komen
in de sfeervolle voorleeshoek
van de bieb. Ook willen Saskia
en Fleur regelmatig partners
uitnodigen die iets vertellen

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

over bijvoorbeeld gezondheid,
voeding, muziek en bewegen.
Boris Boer
De wethouder leest voor uit
‘Boer Boris, een paard voor
Sinterklaas’ van Ted van Lieshout en Philip Hopman. De
baby dut rustig door, maar de
overige tien kinderen luisteren

met wisselende aandacht naar
de verteller. Vooral de prachtige illustraties worden gewaardeerd, terwijl het verhaal op
rijm gaat over Boer Boris die de
Sint wil helpen met een nieuw
paard voor de daken. De peuters reageren onverbloemd op
wat ze horen, vooral als de koe
op het dak wordt gehesen om

het paard te helpen. Dat vinden
ze maar raar. Na afloop krijgt
Rosalie van Rijn een Boer Boris- boek cadeau, nu over de
zee. Dat kan ze goed gebruiken bij de schare nichtjes en
neefjes. Intussen vermaken de
kinderen zich prima op de vloer
met de speelgoedautootjes.
Het lijkt erop dat Ouders & Co
in een behoefte voorziet.
Zie: 035- 582 5488; Tjalk 41;
1231TT Loosdrecht; loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl

Daar wordt aan de deur geklopt!
(Bij ons worden alle woningen vooraf
bouwtechnisch gekeurd...)

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

2

Woensdag 24 november 2021

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.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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?

STUCADOORSBEDRIJF ABID
Heeft nog tijd
Voor stuc en schilderwerk
Voor interesse
Bel:06-19829085
KVK :80511414
Winter aanbieding 10%
Korting geldig 15/11/2021
t/m 15/02-2022

Sluiting Hospice de Ster
in de Beukenhof
LOOSDRECHT
Per 1 januari 2022 sluit het
hospice in verpleeghuis de
Beukenhof in Loosdrecht.
Inovum blijft wel palliatieve
zorg bieden aan mensen
die al wonen in het verpleeghuis of via het uitgebreide Thuiszorg netwerk
van Inovum.
Vanaf heden worden geen
nieuwe patiënten meer opgenomen in hospice de Ster in de
Beukenhof. Tot 1 januari wordt
de zorg aan patiënten die op dit
moment nog verpleegd worden
in de Ster voortgezet zoals gebruikelijk. Inovum werkt nauw
samen met het netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek,
zij verwachten dat er na sluiting
van hospice de Ster voldoende
capaciteit voor palliatieve zorg
in de regio zal zijn. Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi &

Vechtstreek, waaronder Kajan,
C’est la Vie en Hospice Huizen, verwacht de vraag naar
palliatieve zorg in de regio te
kunnen opvangen. De overige zorgorganisaties van het
Netwerk maken zich hard voor
palliatieve thuiszorg. Sinds de
aanvang van de coronacrisis
wordt steeds meer gebruik gemaakt van palliatieve thuiszorg
ten opzichte van hospice zorg.
Deze landelijke trend is mede
veroorzaakt door de coronacrisis en heeft bijgedragen aan
het besluit van Inovum om
Hospice de Ster te sluiten. De
palliatieve zorg in verpleeghuis
de Beukenhof stopt niet. Er ligt
een plan van aanpak om deze
zorg vorm te geven in de woonomgeving op de afdelingen en
woningen door medewerkers
met specifieke kennis en kunde in dit vakgebied.

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

LOOSDRECHT WANTS YOU!
Autokoeriers

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
Fulltime of parttime
18 jaar)
mail info@versawelzijn.nl
of kijk(v.a.
op versawelzijn.nl

Scooterkoeriers
In bezit van brommerrijbewijs (v.a. 16 jaar)

Fietskoeriers

We bezorgen met elektrische fietsen (v.a. 16 jaar)

Hele week t/m woensdag 1 december:
500 gram
Runder Sucadelappen

€ 8,98

Zeeuws Spek

100 gram

€ 1,98

Draadjesvlees salade

100 gram

€ 2,49

Rode kool/Hachee
ovenschotel

100 gram

€ 1,75

Voor de lekkerste sudderlapjes!
Stukje of gesneden

Boordevol rundvlees

Uit eigen keuken

Vanaf vrijdag zijn er weer saucijzen staven en snacks!
Geldig van donderdag 25 t/m woensdag 1 december
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Bonus voor aanbrengen nieuwe bezorger €50,-!
Voorwaarde: minimaal 2 maanden in dienst!

06-38546032 | werkenbijsushipoint.nl

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Motie borstonderzoek
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De hele gemeenteraad
steunde een motie van
VVD- raadslid Sorrel Hidding om een signaal af te
geven aan de landelijke
politiek dat het borstonderzoek voor vrouwen boven
de 50 jaar toch elke twee
jaar plaatsvindt.
De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten de
tijdsinterval voor het periodiek
borstonderzoek tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar
driejaarlijks. Als reden hiervoor

Bouwplan Ankeveensepad met
nipte meerderheid erdoor
Weer een digitale gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeenteraad ging
met 10 van de 19 stemmen
akkoord met een wijziging
van het bestemmingsplan
Dammerweg 3 en 4, waardoor de bouw van zes
woningen en drie appartementen aan het Ankeveensepad te Nederhorst
den Berg mogelijk is. Ook
stemde de raad unaniem
voor de herinrichting van
de Nieuw-Loosdrechtsedijk in de buurtschappen
Boomhoek en Muyeveld.
Noodgedwongen door het
oprukkende virus kwam de
gemeenteraad weer digitaal
bij elkaar. Dat is in Wijdemeren nooit een doorslaand
succes, pas na een half uur
kon burgemeester Larson de
vergadering openen door diverse technische problemen.
Eerst werden er maar liefst
drie nieuwe commissieleden geïnstalleerd. Voor De
Lokale Partij legde jurist en
startend wandelcoach Patricia Roobol uit Kortenhoef de
belofte af. Dorpsbelangen
werd versterkt door Maire
van der Meulen, manager van
een jachthaven en actief als
bestuurslid van het Kursus
Projekt Loosdrecht. Namens

de VVD zwoer Kortenhoever
John van der Ree de eed, hij
werkt in de luchtvaart. Het is
te hopen dat deze drie nieuwe loten aan de politieke
Wijdemerenboom ook na de
gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022 actief blijven.
Ankeveensepad
Na heel veel beraadslagingen
en wijzigingen kan het bouwplan op het Ankeveensepad
ter visie worden gelegd. De
tegenstanders kunnen het
besluit nu nog juridisch aanvechten. Eerst deden De
Lokale Partij, VVD en PvdA/
GroenLinks (9 zetels) een poging om dit onderwerp van de
agenda te halen. Er zou onduidelijkheid bestaan over de
grenzen van de monumentenstatus van de nabij gelegen
kerk en pastorie. Die zou eerst
moeten worden onderzocht.
Door de 10 tegenstemmen
van CDA, Dorpsbelangen en
D66 werd dit verworpen. Ook
een motie over dit onderwerp
werd met dezelfde stemverhouding weggestemd. Wethouder De Kloet bleef erbij
dat het monument uit 1987
niet ging over het bouwoppervlak. Met een gewijzigde nokhoogte (van 11.50 naar 10.50
m.) en het beperken van bijgebouwen meende D66 ‘er
Nanne Roosenschoon dat

de bouw van 6 woningen (2
vrijstaande en 2 twee-ondereen-kappers) nu wel voldeed
aan bepaalde kwaliteitseisen, minder massaal en meer
doorzicht. Sieta Vermeulen
vond dat er wel degelijk verlies van kwaliteit was, van
verstedelijking, met een gedempte sloot en een weg door
een natuurgebied. Met 2700
handtekeningen had Nederhorst den Berg zich in het verleden massaal uitgesproken
tegen elke bouw op het Ankeveensepad, zei ze. Boven het
Spieghelhuys komen nog drie
sociale appartementen.
7 miljoen
De hele raad stemde voor de
herinrichting van de ruim 2,5
km Nieuw-Loosdrechtsedijk
in Boomhoek en Muyeveld,
een Europese aanbesteding
waarvoor 7 miljoen is gereserveerd. De start is in het najaar
van 2022 en de weg zal klaar
zijn in de zomer van ’24. Alette Zandbergen (DLP) kon de
raad niet overtuigen met een
motie om van dit traject officieel een ‘echte’ 30 km.-weg te
maken. Nu wordt het ingericht
als 30 km-zone, maar 50 km/u
blijft wettelijk mogelijk.

is vermeld dat er te weinig capaciteit is. Mevrouw Rooimans
van het CDA legde uit dat de
druk hoog is en dat er een tekort aan personeel is. En dat
men er veel aan doet om dit
te verbeteren. Gezien het leed
van borstkanker en het feit dat
een langere termijn meer doden oplevert, wilde mevrouw
Hidding deze oproep toch doorzetten. In navolging van veel
Nederlandse gemeenten. De
unanieme motie wordt via de
griffie verstuurd naar de demissionaire staatssecretaris, naar
de Tweede Kamer en naar de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

Nieuw Loosdrecht krijgt
glasvezel
LOOSDRECHT
De trekkers van glasvezel langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk hebben het afgelopen weekend de laatste
nieuwsbrief rondgebracht.
Bas Peeters, Wim Steman
en Jan van Reenen hebben
de afgelopen jaren, vanuit de
stichting Breedband Loosdrecht, hard gewerkt om glasvezel in Nieuw Loosdrecht te
krijgen, te beginnen langs de
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Ze
hebben informatiefolders verspreid, zijn bij u aan de deur
geweest en hebben achter de
schermen ook gewerkt aan de
uitwerking van het ontwerp en
de financiering. Ook hebben
ze mede contacten met de
gemeente onderhouden. Nog
deze zomer stonden ze met
providers Fiber en Plinq op een
informatiemarkt bij de snackbar.
Breedband Loosdrecht gaat
het glasvezelnet niet aanleggen. De reden daarvoor is dat
er een landelijke partij (KPN)
heeft besloten de woningen in
Nieuw-Loosdrecht van glasvezel te voorzien. En KPN heeft
veel meer geld achter de hand

en vond Breedband Loosdrecht het onverantwoord om
die concurrentie aan te gaan.
De trekkers hebben er een
dubbel gevoel aan over gehouden. Ze hadden graag het net
zelf aangelegd. Aan de andere
kant realiseren ze zich dat het
doel ‘iedereen snel internet in
Loosdrecht’ op deze wijze sneller gerealiseerd kan worden.
Ze zijn er van overtuigd dat
zonder hun inspanningen KPN
niet zo snel Nieuw-Loosdrecht
gekozen zou hebben. Inmiddels is KPN al bij mensen langs
geweest waarin ze hebben
aangegeven dat er vanaf maart
2022 aangesloten gaat worden. KPN claimt daarbij dat ze,
net als Breedband Loosdrecht,
een open netwerk gaat leveren.
In Oud-Loosdrecht gaat KPN
alleen diensten leveren. Daar
gaan ze dat doen over het
netwerk van Breedband Loosdrecht. De voorbereidingen
daarvoor zijn in volle gang om
in het eerste kwartaal te starten. Voor meer informatie kunt
u terecht bij secretaris@breedbandloosdrecht.nl
Foto: v.l.n.r.: Bart Peeters, Wim
Steman en Jan van Reenen
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Verduurzamen geeft energie
Milieu en besparingen motiveren tot actie
Door Niels van der Horst

KORTENHOEF
Het is een van dé onderwerpen van dit moment
en de komende tijd: verduurzamen. Om het milieu te ontlasten gaan we
de komende decennia
een energietransitie doorvoeren waarbij we onder
andere de fossiele brandstoffen gaan vervangen
door duurzame energie.
Daarnaast ondersteunt de
overheid veel besparende
maatregelen voor burgers
zodat ze deze overgang
kunnen combineren met
maatregelen die hun huis
energiezuiniger maken.

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.

Aanbieding
Speculaascake

omschrijving

0,00

€ 3,75
per00
stuk
0,

Eerste stappen
Neem Martin en Vera Fontijn.
Dit stel uit Kortenhoef vatte
de koe bij de horens. Niet in
één keer. Gewoon stapje voor
stapje, met wat hun budget telkens toeliet. Ze wonen in een
huis uit 1960 met een woonoppervlak van ongeveer 130
m2, verdeeld over drie verdiepingen. Aan de achterkant
genieten ze van een fijne tuin.
De benedenverdieping is licht
omdat het veel raamoppervlak
kent. “We betrokken dit huis
eind ‘94,” vertelt Martin. “Het
was toen eigenlijk een bouwval.” De ramen waren allemaal
voorzien van enkel glas. Naast
het opknappen volgde de eerste belangrijke milieu gerelateerde stap: alle ramen kregen
dubbelglas. Acht jaar later
kwam stap twee. “Ik ben met
een vriend en mijn zoon onder
de vloer gekropen en hebben
daar toen allemaal isolatiemateriaal tegenaan geniet.” Martin had advies ingewonnen bij
bevriende klussers over hoe

dit moest en wat te gebruiken.
Het resultaat was top.
Nieuwe buren
Een aantal jaren later kregen
de Fontijnen nieuwe buren.
“Zij wilden de dakpannen vervangen en wij hebben toen
meegedaan.” Ze regelden het
nieuwe dak bij ‘dakpannen
Harry’. Martin en Vera hebben op zijn advies het dak
ook meteen voorzien van een
isolerende folie. Stap drie was
daarmee voltooid.

“WE GAAN DE INVESTERING IN 6 JAAR
TERUGVERDIENEN”
Energiecoöperatie
Een paar jaar geleden kwam
Martin Anne-Marie Poorthuis
tegen. “Dat was heel leuk,
want ik kende haar van de
middelbare school.” Anne-Marie vertelde Martin dat ze Energiecoöperatie Wijdemeren had
opgezet en vroeg hem of hij
misschien wilde helpen met
een zogeheten straatgesprek.
Daarbij komen geïnteresseerden uit dezelfde straat bij
elkaar om te bekijken wat de
gezamenlijke energie- en bespaarbehoeften zijn. Dat kan
dan eventueel leiden tot het
samen kopen van bijvoorbeeld
isolatiemateriaal. In dit geval
hebben ze met een groepje uit
hun straat zonnepanelen gekocht. Vera en Martijn hebben
er twaalf laten plaatsen op de
garage en de schuur.
Warmtepomp
Niet lang na de panelen volgde
een hybride warmtepomp. Een
warmtepomp haalt warmte uit
de buitenlucht. Hybride houdt
in dat het de cv-ketel ondersteunt. Bij vrieskou redt de hy-

bride waterpomp het namelijk
niet in zijn eentje. De cv-ketel
springt dan bij. Bij zeer goed
geïsoleerde (vaak nieuwe) woningen volstaat een vol elektrische warmtepomp. In die situatie is een cv-ketel niet meer
nodig. “Nadat de pomp was
geplaatst ben ik uit nieuwsgierigheid het verbruik bij gaan
houden,” zei Martin. Hij laat
spreadsheets met berekeningen zien, waaruit blijkt dat het
verbruik van het gas enorm
gedaald is maar het gebruik
van elektriciteit wel wat is toegenomen. Per saldo daalden
zijn energiekosten aanzienlijk
en liggen momenteel rond de
honderdtien euro per maand.
Dat was voor de recente stijgingen. “Uit de cijfers blijkt dat
we de investering in de warmtepomp in zo’n zes jaar terug
gaan verdienen,” klonk het
vrolijk. De volgende (kleinere)
stap in huize Fontijn is het vervangen van hun laatste gaspit
voor een elektrische.
Mogelijkheden
Ieder huis en gezin heeft zo
zijn eigen mogelijkheden om
te verduurzamen. Bent u ook
benieuwd naar welke stappen
u kunt nemen als het gaat om
isoleren, besparen en opwekken? Neem dan vrijblijvend
contact op met Energiecoöperatie Wijdemeren en vraag
een gratis gesprek aan met
een energiecoach. Kijk hiervoor en voor nog veel meer
informatie – bijvoorbeeld over
subsidiemogelijkheden voor
hybride warmtepompen – op
www.ecwijdemeren.nl

(Vlnr: )Martin en Vera in gesprek met energiecoach Eric
Paardekooper

Wijdemeren
informeren

24 november 2021

Bankpasfraude:
wees alert!

Bekendmakingen

Coronateststraat verhuisd
De coronateststraat van GGD Gooi en Vechtstreek
in Hilversum is afgelopen week verhuisd naar de
Verlengde Zuiderloswal 16 in Hilversum.
Dit is naast de vaccinatielocatie. De teststraat
vervangt de teststraat op het Arenapark, deze is
nu gesloten.

#mooiWijdemeren
@franck_metck

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
Beste inwoners van Wijdemeren,
De afgelopen weken hebben we drie keer een verdrietig bericht
ontvangen dat er een inwoner van Wijdemeren is overleden aan de
gevolgen van het coronavirus. Mijn medeleven gaat uit naar de families
en andere naasten die dit is overkomen.
De gevolgen van het virus dringen na deze berichten weer eens extra
tot mij door. Het virus grijpt stevig om zich heen. Strengere maatregelen zijn helaas weer nodig om onszelf en anderen te beschermen. Want
hoewel de vaccinatiegraad in Wijdemeren 86 procent is, is het aantal
besmettingen ook groot. Het aantal positief geteste mensen is in onze
gemeente sinds het begin van corona niet zo hoog geweest als nu.
Niet alleen het virus, maar ook de maatregelen treffen ons hard. Met
name de horeca, verenigingen en de ondernemers van Wijdemeren
worden weer op de proef gesteld. Dit is een enorme tegenslag. Juist
ook omdat verreweg de meesten hun uiterste best hebben gedaan om
de maatregelen goed toe te passen. Ik kan me voorstellen dat dit voor
hen nu extra zuur is. U kunt hen steunen door lokaal uw boodschappen te doen en de horeca te bezoeken. U kunt hen ook steunen door
begrip te tonen en vriendelijk mee te werken bij het controleren van de
coronatoegangsbewijzen op de plekken waar dat verplicht is.
Als burgemeester steek ik u graag een hart onder de riem. Ik deel uw
zorgen en ik hoop dat u allen nog steeds de veerkracht hebt die ik
eerder bij u heb gezien. In Wijdemeren doen we het voor elkaar, met
elkaar.
Steun elkaar en blijf gezond.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Informatie bij een noodsituatie?
Zet uw mobiele telefoon aan
Ongeveer 8 op de 10 Nederlanders
van 75 jaar en ouder ontvangen een
NL-Alert op hun mobiele telefoon bij
een noodsituatie. Wilt u geen NL-Alert
missen? Zorg ervoor dat uw mobiele
telefoon opgeladen is én aanstaat.

bezoek ontvangt of gaat slapen, kunt u een
NL-Alert missen. De alerts worden alleen
tijdens de noodsituatie verstuurd. Ze komen
niet binnen wanneer u uw mobiele telefoon
op een later moment aanzet.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat
u informeert over noodsituaties. Denk aan een
grote brand, rookwolk met giftige stoffen of onverwacht noodweer. In de alert staat uitgelegd
wat er aan de hand is en wat u moet doen.

Voor het ontvangen van NL-Alerts hoeft u
niets in te stellen op uw mobiel, het werkt
automatisch. Het is gratis en anoniem. Op
maandag 6 december rond 12.00 uur stuurt
de overheid een NL-Alert testbericht.
Staat uw telefoon ook aan? Meer informatie
vindt u op www.nl-alert.nl.

Geen NL-Alert missen
Als uw mobiel uitstaat, omdat u bijvoorbeeld

NL-Alert testbericht

>

Testen alleen op afspraak

Heeft u klachten? Maak een testafspraak via
0800-1202 of via www.coronatest.nl. De GGD
Gooi en Vechtstreek test alleen op afspraak.
Komt u er niet doorheen bij het landelijke
afsprakennummer? Probeer het dan later nog
eens. Het landelijke callcenter is tot 20.00 uur
geopend. Door de extreme drukte moeten
mensen soms langer wachten of verder reizen
om getest te worden. GGD Gooi en Vechtstreek vraagt hiervoor uw begrip.
>

Spreekuren veiligheid digitaal

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de
spreekuren veiligheid in november niet op
locatie plaatsvinden. Dat betekent dat u uw
vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw
dorp kunt mailen naar
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze
weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent,
wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator. Als de
maatregelen het toelaten, zijn de wijkspreekuren in december mogelijk weer op locatie.
>

Slotcasts

Sinds het coronavirus ziet de wereld er anders
uit. De Regio Gooi en Vechtstreek geeft in een
reeks podcasts een inkijkje in de gevolgen hiervan voor hun uitvoerende diensten, zoals de
GGD die een megaklus hebben aan het testen,
bron- en contact onderzoek en vaccineren
van inwoners. De GAD, die te maken kreeg met
enorme drukte omdat mensen massaal aan
het opruimen sloegen en de medewerkers van
o.a.Veilig Thuis, Jeugd en Gezin en het Regionaal Bureau Leerlingzaken die hun werk totaal
anders moesten organiseren. Benieuwd naar
alle verhalen? Ze zijn vanaf dinsdag 23 november
te beluisteren op Spotify en Soundcloud onder
de naam ‘Slotcasts’.
> Denk mee over bedrijventerrein Ter Sype

Ondernemer in Wijdemeren? Denk dan
mee over kansen en mogelijkheden voor de
ontwikkeling van bedrijventerrein Ter Sype
in Loosdrecht. We onderzoeken graag welk
profiel hier past, wat voor type bedrijvigheid
en werkgelegenheid we willen aantrekken en
wat ondernemers nodig hebben om gezond
en succesvol te ondernemen. Ook thema’s als
duurzaamheid en bereikbaarheid komen aan
bod tijdens de digitale bijeenkomst. We zien u
graag op 30 november van 16.30 tot 18.30 uur.
Aanmelden kan via a.bos@wijdemeren.nl. U ontvangt dan een link naar de MS Teams vergadering.
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Orange the World: geweld tegen vrouwen de wereld uit
Één op de drie vrouwen krijgt in haar
leven te maken met fysiek of seksueel
geweld, ook in de Gooi- en Vechtstreek.
Dat moet stoppen. Wijdemeren sluit
daarom aan bij de wereldwijde actie
‘Orange the World’.
Van de Nederlandse vrouwen is 1 op de 10
ooit in haar leven verkracht, 1 op de 5 is
weleens mishandeld door een (ex-)partner
en meer dan 75 procent is slachtoffer van
seksuele intimidatie of grensoverschrijdend

gedrag. De meerderheid meldt dit niet uit
schaamte of omdat zij bang zijn voor de
reactie van anderen.

Hoe kunt u bijdragen?
U kunt helpen door meisjes en vrouwen te
steunen die geweld melden. Doorbreek het
taboe, maak het onderwerp bespreekbaar
en spreek anderen aan op grensoverschrijdend gedrag. Op www.orangepaper.nu
kunt u ‘orange table talks’ beluisteren:
gesprekken met vrouwen en mannen die

ieder hun eigen rol hebben in het stoppen
van geweld.

Hulp nodig?
Vrouwen en meisjes die te maken hebben
met geweld kunnen contact opnemen met
de politie via 0800-8844. Als het gaat om
geweld in huiselijke kring kunt u (anoniem)
contact opnemen met Veilig Thuis via
0800-2000. Is er een crisis en direct hulp
nodig? Bel dan altijd met 112.

24 november: online informatieavond collectieve inkoopacties
Heeft u plannen om uw vloer of
gevel te isoleren? Denkt u na over
HR++ glas, zonnepanelen of een
groen dak? Doe dan mee met een
collectieve inkoopactie van de
Energiecoöperatie Wijdemeren. Zo
weet u zeker dat u met een betrouwbare partij in zee gaat. Op woensdag
24 november is er een digitale informatieavond.

Samen met de andere energiecoöperaties
in het Gooi selecteerde de energiecoöperatie Wijdemeren een betrouwbaar aanbod
tegen een redelijke prijs en een goede
kwaliteit. Meedoen met een collectieve
inkoopactie scheelt dan ook veel zoekwerk.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.ecwijdemeren.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden
voor de online informatieavond. U ontvangt
dan een zoomlink om de avond te kunnen

volgen.

Energiecoachgesprek
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 maatregelen uitvoeren dan kunt u ook nog subsidie aanvragen.

Bankpasfraude: wees alert!
De afgelopen weken kreeg de politie
verschillende aangiftes binnen van inwoners die slachtoffer zijn geworden
van zogeheten bankhelpdeskfraude.
Woensdag 10 november kon de politie
voor dit vergrijp twee mannen op heterdaad betrappen. Wees alert en voorkom
dat u slachtoffer wordt.

opgehaald. Tijdens het telefoongesprek
wisten de verdachten haar adresgegevens
en pincode te achterhalen. De vrouw
kreeg echter wantrouwen en nam contact
op met de politie. Nadat de verdachten
bij de vrouw aanbelden en de bankpas in
ontvangst namen, konden agenten hen
aanhouden.

Een zogenaamde bankmedewerker
vertelden een 66-jarige inwoonster van
Hilversum in een telefoongesprek dat haar
bankrekening was leeggehaald. Om meer
fraude en schade te voorkomen werd haar
bankpas om 16.00 uur dezelfde dag nog

Trap er niet in
Een bank vraagt nooit per e-mail of telefonisch naar inloggegevens, uw saldo of om
geld over te maken.
• Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Verbreek de verbinding direct.

Zoek zelf het juiste telefoonnummer van
de bank en vraag hen of het klopt wat u is
verteld en wat u werd gevraagd te doen.
U kunt uw bankkantoor ook bezoeken en
uw ervaring delen.
• Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes.
Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet
wanneer deze doormidden is geknipt. De
chip werkt dan nog waardoor oplichters
geld kunnen pinnen.
• Installeer geen software anders dan de
normale bankieren-app.
• Neem bij vermoedens contact op met de
politie via 0900-8844.

Stoken? Denk ook aan de buren!
De winterperiode staat voor de deur.
Heerlijk om dan de open haard of
houtkachel aan te zetten, maar dit is
niet erg goed voor het milieu en voor
uw eigen gezondheid. Houd u hier
ook rekening mee?
Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en kan
stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? We
geven graag een paar tips:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt
niet goed en geeft extra rook en fijnstof. Wilt
u eigen hout gebruiken? Zorg dan dat het
minstens twee jaar heeft gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd
hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de
verbranding van deze materialen komen
chemische stoffen vrij.
3. Zet de open haard of houtkachel niet aan bij
windstil of mistig weer. De rook blijft dan
hangen en veroorzaakt meer luchtvervuiling.
4. Ventileer het huis goed tijdens het stoken.
Houd altijd de ventilatieroosters open. Het
vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook
kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
Wordt het alsnog erg warm? Doe de lucht
toevoer niet dichter, maar zet een raam open.
5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van
vuur door de zuurstoftoevoer te beperken
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zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt.
Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal
open, net als de klep in de schoorsteen. Dat
zorgt voor betere verbranding en dus minder
schadelijke stoffen.
7. Controleer of u goed stookt. Een goed vuur
heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen. Bekijk dit
regelmatig door even naar buiten te lopen.
8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer
dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden
met de buurt.
9. Laat één keer per jaar de schoorsteen vegen.
Hiermee voorkomt u schoorsteenbranden.

In gesprek
Omwonenden kunnen veel last hebben van
houtstook. Bij overlast is een goed gesprek altijd
het beste startpunt. Bespreek met de buren wat
u waarneemt. Verandering van stookgedrag
of omstandigheden, zoals andere brandstof
of stooktijden, kan de problemen helpen
oplossen.
Kijk voor meer informatie op
www.milieucentraal.nl.

12 mei 2021

Agenda raadsvergadering
Agenda’s
beeldvormende sessies
Datum:
12 mei 2021sessie Ruimtelijke plannen
Bespreekpunten
Overig
Beeldvormende
Presentatie stand van Wijdemeren:
op weg naar
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020in 2050
6. Vragenhalfuur
Aanvang:
uur
en Stand20.00
van Wijdemeren:
op weg naar
klimaatneutraal

klimaatneutraal in 2050

Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
Datum: dinsdag 30 november 2021
1.
Geheim 20:00 uur
Aanvang:
2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Presentatie ruimtelijke plannen
a. Presentatie van diverse ruimtelijke plannen

De raadsvergadering
wordt digitaal uitgezonBeeldvormende
sessie vergrijzing

den en
kunt u volgen
via de website:
Datum: donderdag
2 december
2021
4. Coronaherstelplan
ondernemers
Moties
de agendaAanvang: 20:00www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
uur
a. Inleiding
over het IPCC rapport7.door
TiesVreemd
Corten,aan
adviseur
5. Zienswijze voorstel
transitiecommissie
8. Sluiting
(tabblad ‘live’)
duurzaamheid
gemeente Wijdemeren
Metropoolregio Amsterdam
Presentaties vergrijzing
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
opsessies
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
De beeldvormende
worden digitaal uitgezonden

Officiële bekendmakingen

en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’).
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Bekendmakingen
Loosdrecht

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg 47a: wijzigen van de situering van
een woning, zaakkenmerk Z.69115 (16.11.21)

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: slopen gebouwen,
zaakkenmerk Z.68850 (02.11.21)
- Zuidereinde 157 : legaliseren van de
bebouwing, zaakkenmerk Z.69045 (14.11.21)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.69024 (11.11.21)
- Kortenhoefsedijk 106: afwijken van het
bestemmingsplan van recreatiewoning naar
wonen, zaakkenmerk Z.69117 (16.11.21)
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen inrit,
zaakkenmerk Z.69046 (14.11.21)
- Kortenhoefsedijk 157: kappen boom,
zaakkenmerk Z.69103 (16.11.21)
- Moleneind 23: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.69096 (16.11.21)
- Oranjeweg 72: vervangen bestaande dakkapel
en toevoegen 2e dakkapel (voorgevel) ,
zaakkenmerk Z.69043 (12.11.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 appartementengebouwen, zaakkenmerk Z.68909 (04.11.21)
- Lindelaan 90: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68884 (04.11.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88 en 88a:
wijzigen gevels en vervangen dakkapellen,
zaakkenmerk Z.68960 (08.11.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: vervangen
boothuis, zaakkenmerk Z.69044 (12.11.21)
- Van Mierislaan 9: vergroten garage,
zaakkenmerk Z.69019 (11.11.21)
- Vuntuslaan 20: plaatsen dakopbouw met
nokverhoging, zaakkenmerk Z.69067 (15.11.21)

- Berkenlaan 39: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68370 (16.11.21)
- Beukenlaan 28: vernieuwen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.67637 (16.11.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen
beschoeiing Z.68162 (15.11.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: vervangen
beschoeiing Z.68163 (15.11.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren
dakterras, zaakkenmerk Z.67168 (17.11.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 290: verbouwen
bedrijfsgebouw tot woning met tuin,
zaakkenmerk Z.60779 (11.11.21)
- Prinses Beatrixlaan 28: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68393 (16.11.21)
- ’t Jagerspaadje 19a: vergroten aanbouw,
zaakkenmerk Z.66240 (11.11.21)
- Veendijk 17a: plaatsen balkon,
zaakkenmerk Z.67204 (15.11.21)

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Dammerweg 61’ in
Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 27: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.68244 (08.11.21)
- Herenweg 59: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.66882 (08.11.21)
- Herenweg 70: renoveren uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.65693 (15.11.21)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
>

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen
bestaande hoofdgebouw en plaatsen
bijgebouw, zaakkenmerk Z.66540 (05.11.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Het plangebied voorziet in het wijzigen van de
bestemming van een woonschip waardoor
permanente bewoning wordt toegestaan. Dit
in overeenstemming met het bestaande en
beoogde gebruik.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 25 november 2021
gedurende zes weken ter inzage. U kunt het
plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door
te zoeken op Dammerweg 61 of een afspraak
maken voor inzage op het gemeentehuis. Het
planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.
BP9800Damweg612021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook
mondeling indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

Het vastgestelde bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 25 november 2021
gedurende zes weken ter inzage. U kunt het
plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door
te zoeken op Middenweg 77, Loosdrecht of een
afspraak maken voor inzage op het gemeentehuis. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9700Midweg772021-va00.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.
>

Rectificatie

- Dwarsweg 16: wijzigen gevels, zaakkenmerk
Z.67728 (04.11.21)
> Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 117,Loosdrecht:
oprichten bakkerij, zaakkenmerk Z.69013

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. Informatie kan worden verkregen
bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

Besluit gelijkwaardigheid
Activiteitenbesluit milieubeheer
Op 16 november 2021 hebben burgemeester en
wethouders op grond van artikel 8.40a Wet milieubeheer in samenhang met artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een besluit gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit milieubeheer genomen voor
het als gelijkwaardige voorziening beschouwen van
het bunkerstation in Westend Marina, gelegen aan
Veendijk 21 in Loosdrecht (Z69041, 17.11.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
> Ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening Dammerweg 61’

Op 29 september 2021 publiceerden wij een
aangevraagde omgevingsvergunning voor het
legaliseren bestaande brug naast de Kortenhoefsedijk 32, Kortenhoef. Het juiste adres moet
echter zijn Kortenhoefsedijk 45, Kortenhoef.

Verkeer

> Vastgesteld wijzigingsplan
Herenweg 47A

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat zij op 9 november
2021 het wijzigingsplan Herenweg 47A,
Breukeleveen hebben vastgesteld.

Nederhorst den Berg

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: slopen gebouwen,
zaakkenmerk Z.68850 (16.11.21)

Het plan voorziet in de bouw van een bedrijfspand met fietsenwinkel aan de Middenweg 77.

Inzage
Het plan

Het plan
Het plangebied voorziet in een kleinschalige
oeververlegging op genoemd adres. Dit is
mogelijk door gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid in het wijzigingsplan.

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 25 november 2021 gedurende
zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Herenweg 47A, Breukeleveen of een afspraak
maken voor inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.1696.WP21Hrnwg47a2021-va00.

>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Het plan

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14a: vervangen woonboot,
zaakkenmerk Z.69136 (17.11.21)
- Torenweg 12: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.68981 (09.11.21)
- Vreelandseweg 14: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69007 (10.11.21)
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Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.
> Vastgesteld bestemmingsplan
Middenweg 77

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad
op 18 november 2021 het bestemmingsplan
Middenweg 77, Nederhorst den Berg heeft
vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
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>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den berg
- T.h.v. De Grienden 4: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (08.11.21)

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 gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 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 verzenden
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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In memoriam Olinda Woning
Door: Linda Spil

• 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

bezorgers gezocht!!!
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

LOOSDRECHT
Op 15 november, op haar
geboortedag, hebben wij
afscheid genomen van
onze trainster Olinda Woning, die al sinds januari
2004 gym- en turnlessen
verzorgde bij gymnastiekvereniging Nilo. Het blauwe
Nilo-bloed stroomde door
haar aderen en zij was een
zeer geliefd lid van onze
Nilo- familie, zoals wij onze
hechte club van bestuur en
leiding noemen.
Ze heeft vele kinderen in Loosdrecht en omstreken de basisbeginselen van het bewegen

en turnen aangeleerd en dat
deed ze met passie, creativiteit, enthousiasme en warmte.
Daarnaast hielp zij altijd met
mee met het organiseren van
allerlei gezellige evenementen bij onze vereniging. Olinda
was al enige tijd ziek, maar
bleef ook in deze voor haar
zware periode, betrokken bij
onze vereniging en ze sprak
ons nog bemoedigend toe om
voor het voortbestaan van de
vereniging te blijven vechten.
En hierbij beloven wij dat wij
daar ook onze uiterste best
voor doen en blijven doen. Op
haar kaart stond: ‘Treur niet dat
ik je heb verlaten , maar wees
blij dat je mij hebt gekend’. En
dat zijn wij zeker, ze was een

prachtmens. Wij wensen haar
gezin, familie en naasten heel
veel sterkte toe om zonder
Olinda weer de lichtpuntjes in
het leven te gaan zien. Nilo zat
in haar hart en Olinda zit diep
in de harten van alle (oud) leden en haar Nilo- familie.
Rust zacht, lieverd.

GooiTV
De programmering vanaf
woensdag 24 november: In
een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij de Dag van
de Ondernemer. Hij praat hierover met Brigitta Boonakker

Wat

van de ondernemersvereniging Gooise Meren en met Dik
van Enk van de ondernemersvereniging in Wijdemeren.
Daarnaast is er het gesprek
met Joost Boermans, wethouder van Wijdemeren, over

de herinrichting van diverse
wegen in de gemeente en de
energietransitie. Ook is er een
TV Magazine met diverse onderwerpen.

t u van uw lijstje dit jaar?
Retro B lender
BLF01

De dagen worden korter en kouder, Sinterklaas is in het land en
de feestdagen staan voor de deur. Een tijd voor cadeautjes en
gezelligheid. Uw bezoek wilt u een heerlijk kopje koffie of thee
inschenken, maar wat als de koffiezetter of waterkoker aan
vervanging toe is? En als gezond eten er tijdens de feestdagen
een beetje bij inschiet, is een mooie blender geschikt om
lekkere smoothies te maken. We hebben voor u al het een en
ander aan wensen op een rijtje gezet en kunnen u daarnaast
in onze winkel verder adviseren.
Wat vinkt u van uw lijstje dit jaar?

Espressomachine
BCC01

Keukenmachine

Aangeboden in een groot
assortiment aan kleuren

Volg ons op Facebook en Instagram
voor het laatste nieuws en acties!
Vink Witgoed

@vinkwitgoed

Kokendwaterkraan (F lex)
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De veiligheid van de weg in de Boomhoek
Ingezonden brief
In het raadsvoorstel Boomhoek
Muyeveld staat iets opmerkelijks. ‘Conform het eerder doorlopen participatieproces en uw
raadsbesluit van november
2020 wordt een deel van de
Boomhoek met een lengte van
ongeveer 500 meter ingericht
als 30 km/u gebied. De wettelijk
maximale snelheid blijft vooralsnog 50 km/u’. Dit kan toch
niet waar zijn? De raad, die de
mond vol heeft over veiligheid,
wil zo’n onveilige situatie toch
voorkomen. Wethouder Boermans belooft voor de toekomst
dat het college het besluit wel
gaat nemen dat het daar deels
30 km/u wordt. Maar de feiten
liggen al op tafel dat dat nog

maar de vraag is of het kan.
Wellicht kan het helemaal niet
in verband met aanrijden van
de hulpdiensten. Een weg van
7 miljoen en zoiets belangrijks
niet vooraf duidelijk regelen.
De Lokale Partij prikte als enige hier doorheen. Zij wilde snel
duidelijkheid van het college,
terecht. “Veiligheid mag geen
open eindje zijn in dit dure project” gaf Zandbergen aan. ‘30
km, maar dan echt’, zegt DLP
in een motie. Maar helaas, de
rest van de raad laat het maar
op zijn beloop. Het is verbijsterend dat die logica de raad
ontgaat. Als je tóch 50 km mag
rijden heeft het inrichten van
een 30 km gebied geen bete-

kenis. Erger nog, dan creëer je
een onveilige situatie! We worden blij gemaakt met een dooie
mus. En dan maar hopen dat
het bij die ene dooie mus blijft.
En dan ga ik nog voorbij aan de
juridisch consequenties die dit
kan hebben. Voor ongelukken
kan de gemeente aansprakelijk
worden gehouden: ze creëert
immers (bewust) een onveilige
situatie! Men denkt dat je 30 km
mag rijden, maar je kan van de
sokken worden gereden omdat
harder daar mag. Regel het nu
vooraf eens goed.
W. A. Faber, Nederhorst den
Berg

ACTIE!

ACTIE!

ONBEPERKT (prijs van de kaart)
Saté / Spare-ribs én Sliptong
3 Gangen keuze menu van
de menukaart € 29,50!!
Niet te geloven toch ?!?

Keuze uit alle voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.
(Uitgezonderd de proeverij en zeetong)

’t Bruggetje, gewoon doen !!!
Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB Loosdrecht
Tel : 035 – 5824433
info@bruggetje.nl

Op dinsdag gesloten
Grote parkeerplaats
www.bruggetje.nl

Neem regie over ons			
grondgebied
Ingezonden brief
‘Bouw 149 woningen Nederhorst-Noord steeds dichterbij’, kopte dit weekblad vorige week. Mijn wenkbrauwen
schoten omhoog toen ik het artikel las. Kennemerland Beheer
schetst een rooskleurig beeld
van hun (aangepaste) plannen. In het artikel wordt met
geen woord gerept over het feit
dat de provincie Noord-Holland
meermaals heeft aangegeven
dat er in dit gebied niet gebouwd mag worden.
Niet zonder reden: het ligt in
Bijzonder Provinciaal Landschap en heeft de status weidevogelleefgebied op basis
van langdurige monitoring
van de vogelpopulatie. Het
is UNESCO- werelderfgoed,
vanwege de ligging binnen de
Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Een tijd geleden werd Wijdemeren een ‘reservaat’ genoemd: er zou niets meer mogelijk zijn op het gebied van
woningbouw, terwijl zoveel
mensen in onze gemeente willen wonen. De definitie van een
‘reservaat’ is: ‘Een gebied dat
van overheidswege wordt beschermd om er de planten- en
dierenwereld, de oorspronkelijke bevolking of het landschap
in natuurlijke staat te bewaren.’
Waarom? Het is bescherm-

waardig. We wonen zo prettig
in onze dorpen, omdát we in
een natuurrijke omgeving leven. Daar mogen we trots én
zuinig op zijn. Tegelijkertijd wil
de ChristenUnie ook dat er
betaalbare woningen worden
gebouwd om de doorstroom te
bevorderen, jongeren en starters een plek te geven.
De Woonvisie van de gemeente gaat over de ‘focus op
nieuwbouw’, ‘leefbare kernen’
en een ‘duurzame woningvoorraad’. Wat wij in elke discussie
over nieuwe woningbouwprojecten missen, zoals Zuidsingel
Fase 8, het Ankeveensepad in
Nederhorst den Berg en het
steeds terugkerende plan voor
Nederhorst Noord, is een toekomstvisie van de gemeente
op hoe woningbouw zich verhoudt tot onze natuur. Waar
liggen kansen en grenzen?
De ChristenUnie roept de gemeente op: neem regie over
ons grondgebied, samen met
inwoners. Wijs zoekgebieden
aan waar betaalbare woningbouw mogelijk is. Wijs gebieden aan waarvan we met
elkaar zeggen: hier blijven wij
én projectontwikkelaars vanaf.
Laat het woonbeleid niet over
aan de markt.
Esther Kaper, lijsttrekker ChristenUnie

Last van een beslagen bril?

Wij hebben de oplossing die écht werkt!
Gijsbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming
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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
BLACK
FRIDAY
Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
showroom en proﬁteer!

Inruilkorting tot € 775,-Relaxstoelen

bĳ aankoop van een Easysit stoel of bank*
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!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelenComfortbank
en comfortbanken
Easysit A160 • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Gratis het beste zitadvies

Heel veel
modellen ook
als sta-op
Snelle of directe levering leverbaar

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Relaxstoel Easysit D72

Relaxstoel Easysit F35

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Relaxstoel Easysit D64

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
Relaxstoel
Easysit D65
in
de showrooms
Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Relaxstoel Easysit D62

Kunt u niet komen?
Bel voor een gratis
thuisdemonstratie
088 - 6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

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

Sta-opstoel Easysit DS703

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

easysit

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

Relaxbank Easysit B80

Comfortbank Easysit A90

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit D65
Easysit D200
Easysit Napels
S50
Easysit D69
Easysit DS701

Veel maten sta-op
stoelen direct
leverbaar  Easysit
Ruime
showrooms,
dus voldoende
afstand

Easysit D200

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
onze
showroom of bel:
*Proﬁteer nu van woensdag 24 november Bezoek
t/m
● MaatwerkKom
uit eigen
fabriek
woensdag 1 december!
naar
de showroom!
Een Easysit sta-opstoel

088-6220220
al vanaf € 795,-

* 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
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Levende Adventskalender 2021
LOOSDRECHT
Op initiatief van de Bethlehemkerk gaat een Levende Adventskalender dit
jaar in Hilversum en Nieuw
Loosdrecht op reis langs
diverse locaties: kerken,
buurthuizen, het Raadhuis,
een omroepgebouw. Met
het thema ‘Geef Licht’ is
er een lichtsnoer van ontmoetingspunten dat de
donkere decembermaand
verlicht. Tussen 28 november en 24 december is er
dagelijks op verschillende locaties een open huis
waar iedereen van harte
welkom is voor een warme ontmoeting in een ontspannen sfeer.

Een kerstgroet doet goed

in Loosdrecht (Nieuw-Loosdrechtse Dijk 55) kunt u elkaar ontmoeten. Op dinsdagmiddag 30 november (14.30
-16.30 uur), vrijdagmorgen 10
december (10.00-12.00 uur),
dinsdagavond 14 december
(19.30 -21.00 uur) en zondagmiddag 19 december (14.3016.30 uur) bent u van harte
welkom.

Toegang is vrij. U hoeft zich
niet aan te melden en vanzelfsprekend houden wij ons
aan de corona-maatregelen.
Voor verdere informatie kunt
u contact opnemen met ds.
Hillegonda Ploeger (035- 88
793 99) of kijk op www.levendeadventskalender.nl voor de
laatste gegevens.

Ook in de Gereformeerde Kerk

Ridderkerks Symfonieorkest geeft najaarsconcert
ANKEVEEN
Op zondag 28 november
geeft het Ridderkerks Symfonieorkest onder leiding van
Jean-Pierre Gabriël (uit Kortenhoef) een concert in de
Martinuskerk te Ankeveen. Na
een lange tijd van online bijeenkomsten heeft het orkest
de afgelopen maanden volop
kunnen repeteren en de leden
kijken ernaar uit om eindelijk
weer voor publiek te mogen

Kerstactie kasteel-museum
Sypesteyn

spelen. Op het programma
staan de Hebriden-ouverture
van Mendelssohn, de Ouverture im Italienischen Stil van
Schubert, en eveneens van
Schubert de zevende ‘Unvollendete’ symfonie. Daarnaast
speelt het orkest het eerste
vioolconcert van Bruch, één
van de absolute hoogtepunten
van de muziek uit de Romantiek. Babette van den Berg, violiste bij het Rotterdams Phil-

harmonisch Orkest, neemt de
vioolsolo voor haar rekening.
Het concert begint om 14:30
uur in de Martinuskerk, Stichts
End 23 te Ankeveen. De toegang is vrij; er is de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage
te geven. Houdt u er rekening
mee dat een coronatoegangsbewijs nodig is voor het concert.

LOOSDRECHT
Onder het motto: ‘Een
kerstgroet doet goed’ organiseert kasteel-museum
Sypesteyn in Loosdrecht –
in samenwerking met Fratz
en Twwo Kinderfeestjes in
Kortenhoef – weer een actie voor de bewoners van
Inovum: Verpleeghuis de
Beukenhof in Loosdrecht,
Verpleeghuis Gooiers Erf
in Hilversum en Verpleeghuis Veenstaete in Kortenhoef.
Wij nodigen hierbij alle (school)
kinderen in heel Wijdemeren
en omgeving van harte uit
om mee te doen aan deze
kerstactie. Een kersttekening
of een mooi versierde kerstbal,
maar ook een lieve kerstwens

op een vrolijke kaart zijn van
harte welkom. Zo kunnen we
juist in deze lastige coronatijd
weer veel bewoners blij maken. De tekeningen, kerstballen en kerstkaarten kunnen op
woensdagmiddag 15 december a.s. tussen 14.00 -16.00
uur ingeleverd worden bij het
Koetshuis van het kasteel (ingang blauwe hekken), waar
vrijwilligers klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Op
vrijdag 17 december a.s. om
14.30 uur zullen de kerstattenties worden aangeboden aan
Verpleeghuis de Beukenhof.
Het verplegend personeel zal
voor verdere verdeling zorgdragen. Wij verheugen ons op
mooie en creatieve kunstwerkjes, want ‘een kerstgroet doet
goed’, speciaal in deze tijd.

A Royal Sextet

Leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest
spelen o.a.
Mozart
Beethoven

Lodronische Nachtmusik
Sextet Es-dur
Willibrordkerk Nederhorst den Berg
Zaterdag 27 november

Aanvang 16:30 uur

Scheuren, mobiliteitsplan en inspraak
Ingezonden brief
Afgelopen week vergaderde
de nieuwe werkgroep ‘’Verkeer Breukeleveen en Meentje’ n.a.v. het mobiliteitsplan
zoals dat nu klaar ligt voor
commentaar van de inwoners
van de buurtschappen en dorpen van Wijdemeren. Aanleiding was dat dit commentaar
en eventuele suggesties online moet worden gegeven voor
28 november. De werkgroep
wil dan ook voor die datum de
inwoners van Breukeleveen
en ‘t Breukeleveense Meentje
via de buurtapp informeren
over hun bevindingen met
aanbevelingen voor suggesties die de inwoners dan zelf
online kunnen doen voor de
28ste. Deze aanbevelingen
zijn tegen die tijd hopelijk ook

besproken met de gemeente
op hun haalbaarheid en relevantie.
De focus ligt volgens deze
werkgroep op 2 punten: verkeersveiligheid en het voorkomen van schade aan huizen door te zwaar en te snel
verkeer. Hierover is door de
gemeente -anders dan voor
andere buurtschappen en dorpen – nog niets in het huidige
mobiliteitsplan
opgenomen.
Waarschijnlijk omdat de weg
over dit stuk dijk niet al te lang
geleden gerenoveerd is. Wel
zijn de inwoners uitgenodigd
om suggesties te doen om de
verkeersveiligheid in Breukeleveen en het Meentje te verhogen – vóór 28 november.

Verlaging van de snelheid lijkt
lastig vanwege de aanrijtijden
van hulpdiensten. Dus de focus zou moeten liggen op
handhaving van de huidige
snelheid. En het inrichten van
het wegdek op zo’n manier
dat er niet te hard gereden
kan worden door het verkeer,
inclusief vrachtwagens en
landbouwvoertuigen. Ook het
ontmoedigen van sluipverkeer
zou kunnen helpen.

Kaarten á € 17,50 Reserveren

Muziekburo NooTsprong: 0294 252 302 of 06 282 348 30 info@Nootsprong.nl
Passiflora Bloembinderij, Vaartweg 1 (à contant, niet pinnen)

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:

VACATURE
We roepen alle inwoners van
Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
●
APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
eerste
monteurs diploma of gelijkwaardig
Breukeleveen en ‘t BreukeleZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
veense Meentje op om voor 28
- 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
- bereid tot het volgen van
cursussen
november online hun wensen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
WWW. VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
in te vullen via https://www.
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede

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

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg

Verstand van voeten
MEINDL IDENTITY

VOOR HET BESTE WANDELPLEZIER!
Het belangrijkste wat je nodig hebt om te wandelen zijn de juiste
schoenen. De Meindl Identity zijn wandelschoenen die een identiﬁcatienummer hebben zo kun je zien hoe en waar de koe geleefd heeft.
Deze schoenen zijn geheel biologisch gemaakt, en zijn leverbaar
in verschillende modellen, hoog, laag voor de gemiddelde en brede
voeten, met leren voering en met Gore-Tex en met verschillende
categorieën loopzolen. Zo is er voor iedere voet een passende
schoen!
Bij de Beterlopenwinkel hebben we verstand van voeten!
Bij de Beterlopenwinkel lossen we voet- en houdingsklachten op
doormiddel van de juiste schoenen. Ook werken wij samen met verschillende disciplines zoals de podotherapeut, registerpodoloog en
de orthopedisch schoentechnicus.

Winkelen bij de Beterlopenwinkel doe je ook in deze tijden geheel
veilig, wij werken met preventieschermen en alles wordt grondig
gereinigd. Maak nu gemakkelijk online een afspraak op de dag en tijd
die jou het beste uitkomt, of kom spontaan langs! Onze gediplomeerde schoenconsulenten staan klaar om jou te voorzien van het juiste
advies! Samen zorgen we ervoor dat lopen weer leuk wordt!
Laat je voeten digitaal scannen op de Albert voetscan en ontvang je
voetenpaspoort in je mail.
George In der Maur
BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag

08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

GRATIS 3D SCAN

WIJ HELPEN U VIA
PREVENTIESCHERMEN,
VEILIG VIA
VOORSCHRIFTEN RIVM!

