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Gezond leven 
voor inwoners 
Wijdemeren
Sportakkoord uitgelegd

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
‘Mensen, die tot nu toe 
onvoldoende in beweging 
zijn, aanzetten tot meer 
bewegen. En daarmee dat 
mensen naast een gezon-
dere levenshouding ook 
actiever gaan deelnemen 
aan de samenleving’. Dat 
doel van het Sportakkoord 
willen wethouder Rosalie 
van Rijn en Sportformateur 
Ine Klösters- de Vries on-
der de aandacht brengen.

Ine en Rosalie worden direct 
concreet. Het Rijk heeft jaar-
lijks een pot van 20.000 euro 

beschikbaar. Door corona- 
omstandigheden is lang niet 
alles uit deze geldbuidel ge-
bruikt en het ziet ernaar uit dat 
deze regeling zal worden ver-
lengd. Volop kansen dus om 
mee te doen met het Sportak-
koord. Elke sportvereniging, 
commerciële sportaanbieder, 
zorgverlener met beweegaan-
bod of zelfs een school uit de 
vijf dorpen van Wijdemeren 
kan zich aanmelden. U kunt 
maximaal €500 aanvragen 
om uw sport in te zetten om 
nog meer mensen aan het be-
wegen te krijgen. Waarbij de 
focus ligt op de nog niet (vol-
doende) bewegende inwoner 
van Wijdemeren. “Dus ook 

mensen die geen lid zijn, het 
werkt van buiten naar binnen. 
Participeren en inclusief, voor 
iedereen dus”, vult Ine aan.

Projecten
Tot nu toe zijn er een aantal 
projectjes gerealiseerd. In Ne-
derhorst den Berg kun je weer 
beachvolleyen. Het kapotte 
net is gerepareerd. Iedereen 
kan meedoen. Bij een basis-

school is de pauzetijd opge-
vuld met beweegactiviteiten. 
Het Walkingvoetbal in Loos-
drecht heeft een stimulans ge-
kregen door het sportakkoord. 
Echt laagdrempelig voor ou-
dere voetballers overdag. 
Het Sportakkoord wil ook een 
duo-fiets bekostigen (Neder-
horst of Kortenhoef), waardoor 
iedereen met een oudere die 
niet meer kan fietsen maar wel 

graag buiten is, samen door 
onze mooie omgeving kan 
fietsen. In de IJshal organi-
seert Nederhorst on Ice ijshoc-
key-clinics, mede gefinancierd 
door het Sportakkoord. Daar-
naast kun je je opgeven voor 
diverse services zoals trainen 
en coachen van autisme in 
reguliere groepen, beginner-
scursussen voor trainers en 
coaches, ledenwerving en vrij-
willigersbeleid.

Sportcirkels
De sportwethouder vindt het 
fijn dat de initiatieven door de 
inwoners zelf kunnen worden 
aangedragen, de gemeen-
te staat erbuiten. Er zijn vier 
sportcirkels die de aanvragen 
beoordelen: Jan- Ernst van 
Driel (Loosdrecht), Linda Tuit-
hof (financiën), Raimon Knip 
(Kortenhoef/’s-Graveland) en 
Ine Klösters- de Vries (Anke-
veen en Nederhorst den Berg). 
Doe mee! Meld je aan met een 
sportidee voor 500 euro.

Alle info vind je op: sportak-
koordwijdemeren.nl.

FOTO: Ine Klösters- de Vries (foto: Helga Jansen)

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

waardebepaling en verkoopadvies

Bespaar u tijd en energie:
Kies voor een

verkoop-expert!

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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Alarmnummer  1-1-2
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
Versa Welzijn Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in  
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
Diëtisten DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Geldig van donderdag 9 t/m woensdag 15 december

Geef aub tijdig uw
kerst wild en gevogelte bestelling bij ons op!

Gekonfijte Eendenbouten
Heerlijk bij zuurkool of stamppot!

Gehaktbrood “Bien Sûr”
Naar Zuid-Limburgs recept; zo uit de 
oven, grote bonk ruim 500 gr.

Gerookte Zalmsalade
Onze specialiteit!

Lasagna met Kip
Ovenklaar.

Per stuk

Per stuk

100 gram

100 gram

€ 6,98

€ 7,98

€ 2,75

€ 1,75



Woensdag 8 december 2021
3

Wethouder De Kloet doet beroep op Tweede Kamer
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op uitnodiging van wet-
houder Jan-Jaap de Kloet 
(DorpsBelangen) bracht 
VVD-Tweede Kamerlid Da-
niël Koerhuis een bezoek 
aan Nieuw-Loosdrecht. 
Doel was het caravanpark 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk, dat eerder dit jaar 
een nieuwe eigenaar kreeg.

Recreanten die er al tientallen 
jaren stonden moesten in een 
tijdsbestek van enkele maan-
den hun huisje of caravan ver-
wijderen.

Volgens De Kloet een situa-
tie waar de gemeente weinig 
tot niets aan kan doen. Zeker 
als de exploitant binnen de 
afspraken van bestemmings-
plannen blijft. Eerder gaf hij zijn 

mening in het tv-programma 
Kassa van BNN/VARA. Maar 
de wetgeving kan wel worden 
aangepast, volgens De Kloet. 
Met Koerhuis wisselde hij van 
gedachten over hoe er veran-
dering gebracht kan worden 
in de regelgeving. “Parken die 
bij de Recron zijn aangeslo-
ten, hanteren een opzegter-
mijn van een jaar als een park 
herstructurering krijgt. Omdat 
er bijvoorbeeld een nieuwe ei-
genaar is die nieuwe plannen 
heeft. Ook bij parken die niet 
zijn aangesloten bij die bran-
che-organisatie lijkt me dat 
een redelijke termijn,” aldus de 
wethouder. De Kloet drong er 
bij het VVD-Kamerlid op aan 
om dat landelijk te regelen zo-
dat iedere recreant dezelfde 
rechten én plichten heeft. “Dit 
ga ik in ieder geval verder be-
spreken in onze Kamerfractie,” 
liet Koerhuis weten. “Goed on-

dernemerschap is ook dat je 
kijkt naar de belangen van je 
klanten.”

Tegen motie
Op 23 november stemde de 
VVD tegen een motie van SP 
‘er Sandra Beckerman. Die 

ging over het feit dat huurders 
op vakantieparken nauwelijks 
huurbescherming genieten. 
113 van de 150 Kamerleden 
steunden het verzoek dat de 
regering binnen een half jaar 
een onderzoek doet naar uit-
breiding van de rechten van 

deze huurders in wet- en regel-
geving. De heer Koerhuis legt 
uit dat zijn fractie de motie ‘te 
vroeg’ vond. Bovendien meent 
hij dat er wel degelijk ruimte 
moet zijn om parken die in ver-
val zijn te upgraden.

   

Bo de Kruijff lijsttrekker VVD Wijdemeren
WIJDEMEREN
Tijdens een algemene le-
denvergadering hebben 
de leden van de VVD in 
Wijdemeren Bo de Kruijff 
(23) uit Nederhorst den 
Berg aangewezen als lijst-
trekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 
maart 2022. Daarmee volgt 
hij Sieta Vermeulen op die 
vanaf 2014 lijsttrekker, en 
sindsdien ook fractievoor-
zitter was.

Sieta heeft te kennen gegeven 
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen niet ver-
kiesbaar te willen zijn. Zij heeft 
de VVD in de raad van Wijde-
meren de afgelopen acht jaar 
een duidelijk gezicht gegeven 
en het zal niet eenvoudig zijn 
haar op te volgen. “Ik heb de 
afgelopen twee jaar met veel 
plezier met Bo samengewerkt 
en heb gezien wat hij kan en ik 
draag het stokje dan ook met 
een gerust hart aan hem over” 

zegt Sieta Vermeulen.

Bo de Kruijff: “Ik voel het als 
een eer dat de leden mij het 
vertrouwen hebben gegeven 
om de kandidatenlijst aan te 
voeren. Ik ben dan ook enorm 
gemotiveerd om mij in te zetten 
voor de inwoners en onderne-
mers van Wijdemeren. Nu op 
naar een goede campagne en 
een mooi verkiezingsresultaat 
voor de VVD in maart!” In het 
dagelijks leven is Bo in dienst 

van de VVD-fractie in de Twee-
de Kamer als persoonlijk as-
sistent van VVD-kamerlid Jan 
Klink, onze voormalige wethou-
der. Sinds 2019 was Bo onder-
steunend aan de VVD-fractie 
in de gemeenteraad en com-
missielid. Bo zit in de eindfase 
van zijn Rechtenstudie aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
De kandidatenlijst voor de VVD 
zal tijdens de algemene leden-
vergadering van 20 december 
a.s. worden vastgesteld.

   

D66 zoomsessie een succes
WIJDEMEREN
Ruim 30 geïnteresseerden 
hebben op 25 november 
van begin tot eind de zoom-
sessie van D66 gevolgd. 
Die kwam in plaats van een 
inloopavond die om coro-
na-redenen niet kon door-
gaan. Er blijken tal van mo-
gelijkheden te zijn om het 
water uit de plassen te ge-
bruiken voor aquathermie.

Helaas was Nationaal Energie 
Coördinator Ruud Koornstra 
door ziekte verhinderd. Het be-
toog van D66- fractievoorzitter 
Nanne Roosenschoon over in-
novatief bouwen op Ter Sype in 
Loosdrecht was helder. En ook 
Stefan Mol van Waternet hield 

een pakkende presentatie over 
de kansen van aquathermie. 
Hij gaf de verschillen aan tus-
sen het gebruik van water uit 
de plassen en de warmte van 
de waterzuivering. Je kunt zelfs 
warmte halen uit drinkwater.

Anne Marie Poorthuis van de 
Energie Coöperatie Wijdeme-
ren had een begrijpelijk ver-
haal over diverse bijdragen die 
kunnen worden geleverd. Met 
een uitgebreid scala aan mo-
gelijkheden en adviezen door 
de bekwame mensen van de 
coöperatie. Van eenvoudige 
besparingsadviezen tot en met 
een warmtescan om de kwa-
liteit van isolatie te onderzoe-
ken. Ook gaf Anne Marie uitleg 

over de lopende initiatieven 
van aquathermie in o.a. Anke-
veen en Loosdrecht. Aquather-
mie blijkt een prima alternatief 
te zijn om Wijdemeren te hel-
pen bij de Energietransitie. Niet 

goedkoop maar zeker niet uit 
te sluiten. Geïnteresseerden 
kunnen de sessie terugzien 
via de site van www.D66wijde-
meren.nl
En wil je nog jouw mening ge-

ven over bouwen op Ter Sype? 
Dit kan op https://padlet.com/
myriamkij/8a8dml9h4oudkzxi

FOTO: Aquathermie veelbelo-
vend

Foto: de Kloet en Koerhuis (rechts)
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Inzameling GAD gewijzigd

REGIO
Vanaf 1 januari 2022 gaat 
de GAD werken met nieu-
we inzamelfrequenties en 
routes. Zo kan er efficiën-
ter gewerkt worden terwijl 
de dienstverlening op peil 
blijft.

De inzamelfrequenties en inza-
meldagen wijzigen ten opzichte 
van vorig jaar. Het zal dus voor 
iedereen even wennen zijn. Op 
de website – www.gad.nl – en 
in de gratis app kunnen inwo-
ners per adres de inzamelka-
lender inzien. Extra handig nu 
er dingen veranderen, de au-
tomatische herinnering van de 
GAD-app om de juiste bak op 

tijd aan de straat te zetten.

Nieuwe inzamelfrequenties
Door het goed op elkaar af-
stemmen van de inzamelfre-
quenties ontstaat een stabie-
lere, efficiëntere planning met 
nieuwe wijken en andere in-
zamelroutes. In 2022 worden 
de inzamelfrequenties: GFT 
(groen e.d.) – eens per 2 we-
ken / PMD (plastic e.d.) – eens 
per 3 weken / Papier en karton 
– eens per 4 weken / Restafval 
– eens per 2 weken.

Inzameling papier en karton
Vanaf 2022 neemt de GAD 
de inzameling van papier en 
karton mee in de reguliere in-

zamelroutes. Niet meer door 
verenigingen op avonden of op 
zaterdag. Inzameling is dan al-
leen doordeweeks en overdag. 
Net als de andere kliko’s moet 
dus ook deze op de dag van in-
zameling voor 7.30 uur aan de 
straat staan.

Textiel
Het ophalen van textiel kan 
vanaf 2022 op afspraak. In-
woners kunnen hiervoor, net 
als bij grootvuil, een afspraak 
maken via de website of tele-
fonisch. Textiel kan ook nog 
gebracht worden naar de tex-
tielcontainers in de wijken.

   

Lorenzo biedt stoeltje aan
LOOSDRECHT 
Abrona Robberse Eiland aan 
de Oud Loosdrechtsedijk 
heeft een woon- en dagbeste-
dingslocatie voor mensen met 
een licht verstandelijke beper-
king. Bij de dagbesteding is er 
o.a. een meubelmakerij waar 
de cliënten (voornamelijk) stei-
gerhouten meubels op maat 
maken, zonder winstoogmerk. 
Om wat meer naamsbekend-
heid en opdrachten te krijgen 
uit de omgeving hebben we 
nu een leuke actie bedacht; de 
cliënten hebben kinderstoeltjes 
gemaakt die we willen aanbie-
den aan de kinderdagverblij-
ven in omgeving Loosdrecht.

Inmiddels hebben we het eerst 
stoeltje aangeboden aan Kin-
derdagverblijf de Meidoorn. 

Lorenzo heeft het stoeltje ge-
bracht. Met een aantal andere 

kinderdagverblijven hebben 
we inmiddels contact.

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

	

Aanbieding 
	omschrijving 
	

0, 
	

00 
	

0,00 
	

Kleine kerststol
€ 6,25

per stuk



Wijdemeren
informeren

Kopje koffie? 
 
“Ik ga graag met u in gesprek over uw 
vrijwilligerswerk. Wat voor werk doet 
u? Wat drijft u? Ik zou het leuk vinden 
iets van u te horen.  
Een afspraak maken kan via  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl.”  
Wethouder Rosalie van Rijn

   8 december 2021   

Bekendmakingen

 
@gemwijdemeren

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

Deel uw verhaal!

Heeft u een mooie foto of verhaal 
over uw vrijwilligerswerk?  
Graag zetten we  dit werk zichtbaar 
in het zonnetje via onze communi-
catiekanalen. Doet u mee?  
Mailen kan voor 22 december naar  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. 

Dinsdag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! We hadden 
jullie graag uitgenodigd voor een activiteit of feest, maar dat kan helaas niet. Op deze plek staan we daarom als 
college graag stil bij het belang van de vele vrijwilligers voor onze Wijdemeerse dorpen.

We zien jullie bij kerken, bij scholen, bij sportclubs. Bij activiteiten die gaan om het behoud van natuur, cultuur en historie. We zien dat het 

moeilijk is om voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden, maar we zien óók hoeveel plezier vrijwilligerswerk geeft. Jullie inzet maakt de 

dorpen zo levendig en fijn om in te wonen, jullie zorgen voor de verbinding. Kortom, we zien jullie!

De afgelopen 1,5 jaar stonden in het teken van de coronacrisis. Een crisis waar iedereen nog steeds de gevolgen van ondervindt.  

Veel vrijwilligersactiviteiten gingen in andere vormen door of stopten zelfs. Vrijwilligers bleven noodgedwongen thuis. De druk op andere 

vrijwilligers werd hoger. Dat maakte het werk niet altijd leuk. Maar jullie gingen onvermoeibaar door. Jullie keken, en kijken, naar anderen 

om. Jullie zijn voor velen een lichtpuntje in hun leven. We spreken daarom nadrukkelijk onze  dank en waardering uit voor jullie flexibiliteit, 

creativiteit en tomeloze energie in deze lastige tijd.

We zijn ontzettend blij dat er nog steeds nieuwe initiatieven ontstaan in de dorpen. Dat er nog elke dag nieuwe vrijwilligers bij komen, oud 

of jong, ervaren of onervaren. Onder de bezielende leiding van doorgewinterde vrijwilligers worden nieuwe koersen ingezet om clubs, 

verenigingen en stichtingen klaar te maken voor de toekomst. Het doet ons in het bijzonder goed dat nieuwe jonge vrijwilligers opstaan  

in het verenigingsleven en zo hun steentje bijdragen aan het behoud ervan. 

We zijn ongelofelijk trots op jullie! Door jullie inzet rukt de brandweer uit, gaan we naar muziek- en sportverenigingen en worden er 

activiteiten georganiseerd. We danken jullie nogmaals enorm voor het werk dat jullie met hart en ziel doen voor alle clubs, verenigingen, 

instellingen, stichtingen, kerken en uiteindelijk, altijd, jullie dorpen in onze mooie gemeente. 

We hopen jullie snel te zien, want die echte ontmoeting missen wij enorm.

 

Een hartelijke groet namens het college,

 

Rosalie van Rijn

Wethouder vrijwilligerswerk

Vrijwilligers bedankt!
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Bij de gemeente kunt u terecht met 
al uw vragen op het gebied van in-
komen, zorg, welzijn, werk en jeugd. 
Misschien maakt u zich zorgen om 
een ander of heeft u behoefte aan 
iemand die met u meedenkt of u on-
dersteunt. 

U kunt hulp inschakelen als uw leven bijvoor-

beeld verandert door ouderdom, ontslag, 

schulden, ziekte of echtscheiding. Of als u 

zich zorgen maakt en hulp nodig heeft bij de 

opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van 

uw kind. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, 

school, pesten of grenzen stellen. 

Consulenten sociaal domein
De consulenten van het sociaal domein 

en sociaal wijkteam helpen u graag met 

informatie, een verwijzing naar de juiste 

instantie of ondersteuning. Dat regelen zij 

samen met u. Deze hulp is een voorziening 

van de gemeente en kost u geen geld.

Hoe komt u in contact?
U kunt bellen naar telefoonnummer 14 035, 

mailen naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl

of een formulier invullen op

https://formulieren.wijdemeren.nl/hulpvraag

Vragen over jeugd, zorg, werk of inkomen? 

Het gaat beter met de grote karekiet in 
de Oostelijke Vechtplassen. De meer 
dan 10 kilometer die de afgelopen jaren 
in opdracht van de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen aan netten en rasters 
hebben gezorgd dat de populatie weer 
stabiel is, terwijl voorheen het aantal 
paren afnam.

Grote karekieten hebben hoog riet nodig 

dat in het water staat. Dat riet is ook 

favoriet bij ganzen, die volop aanwezig 

zijn in het gebied. Vogelexpert Jan van der 

Winden: ‘Jarenlang hebben de ganzen hun 

gang kunnen gaan, waardoor het leefge-

bied voor de karekiet steeds slechter werd. 

Gelukkig hebben we het tij kunnen keren. 

Tussen 2018 en 2020 is er een kleine 10 

kilometer aan netten en rasters aange-

legd rondom rietzones in de Ankeveense 

plassen, Kortenhoefse plassen, Wijde Blik, 

Loenderveense plas, Loosdrechtse plassen, 

de Stille plas en de Tienhovense plassen. 

Op de meeste plekken is het riet goed gaan 

groeien. En dat heeft ervoor gezorgd dat 

zich hier weer nieuwe grote karekieten 

hebben gevestigd.’

Geeft u de karekiet z’n naam?
Zo is er afgelopen zomer een nieuw kare-

kietmannetje neergestreken in de Loender-

veense Plas. Hij vond al snel een vrouwtje 

en bracht jongen groot. Hij is door Jan 

geringd maar heeft nog geen naam.

Heeft u een voorstel? Mail uw suggestie 

dan voor 21 december naar

secretariaat_ovp@noord-holland.nl onder 

vermelding van ‘naam karekiet’. Wordt uw 

naam uitgekozen? Dan krijgt u hierover 

bericht en mag u volgend jaar met Jan van 

de Winden mee op excursie! 

Het gaat goed met de karekiet!

Geen vuurwerk rond jaarwisseling
Het kabinet heeft een vuurwerkverbod 
afgekondigd voor de aankomende 
jaarwisseling. Ook in Wijdemeren is het 
daarom verboden vuurwerk te verkopen
of af te steken. 

Het kabinet hoopt met dit verbod de 

hulpdiensten tijdens de jaarwisselingen te 

ontlasten in deze coronatijd. Het gaat dan 

om politie, boa’s en brandweer, maar zeker 

ook om alle ziekenhuizen die al enorme 

druk ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel?
Niet al het vuurwerk wordt verboden. Het 

zogenoemde F1-kindervuurwerk mag 

(vanaf 12 jaar) het hele jaar door gekocht 

en afgestoken worden, dus ook met oud en 

nieuw. Sterretjes, knalerwtjes en trektouw-

tjes mogen dus wel. 

Boetes en straf
Loopt u toch met vuurwerk over straat, 

dan riskeert u een boete van ten minste 

honderd euro. Bij zo’n boete heeft u ook 

meteen een strafblad. Steekt u consumenten-

vuurwerk af, dan bedraagt de minimale 

boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u 

gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de 

boete bij vierhonderd euro. Ook loopt u de 

kans op een strafblad. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid dat u zelf de schade aan 

eigendommen van bewoners of de

gemeente moet betalen.

Meld overlast
Om een goed beeld te blijven houden van 

de plekken waar overlast is, vragen we u 

om eventuele overlast direct te melden 

bij de politie 0900-8844. Heeft u een 

vermoeden van illegaal vuurwerkbezit of het 

vermoeden van het verkopen van vuurwerk, 

dan kunt u dat ook melden bij de politie. 

Wilt u dat liever anoniem doen, dan kan dat 

via www.meldmisdaadanoniem.nl.

De nieuwe avondlockdown kan het 
lastig maken om in beweging te blij-
ven, maar dat hoeft niet. Beweging 
zorg niet alleen voor fitheid, maar 
ook voor een positieve mindset. 
Team Sportservice geeft tips. Doet u 
mee?

Zet de wekker een uurtje eerder dan ge-

bruikelijk en maak een afspraak in de sport-

school of ga fietsen, wandelen of hard-

lopen. Ook zijn er via YouTube veel gratis 

workouts te vinden. Misschien maakt uw 

werkgever het mogelijk om ook overdag 

te sporten? Blok hiervoor dan een pauze. 

Hierna gaat u weer gefocust aan de slag!

Sporten na 17.00 uur
Tot slot is het nog steeds mogelijk om na 

17.00 uur te sporten, alleen niet in georga-

niseerde vorm. Op 1,5 meter afstand kunt u 

met een sportmaatje wandelen, fietsen of 

bootcampen. Samen bewegen is gezelliger 

en een goede motivatie.

Tips en informatie
Heeft u meer motivatie nodig? Neem voor 

gratis sport- en beweegadvies contact op 

met Eva Stam van Team Sportservice ‘t 

Gooi via estam@teamsportservice.nl. 

Bewegen? Een avondlockdown houdt ons niet tegen!

Op 10 december is het Paarse Vrijdag. 
Op deze jaarlijkse actiedag steunen 
scholen leerlingen die zich als LHBTI+ 
identificeren. Belangrijk, want LHBTI+ 
leerlingen worden twee keer zo vaak 
gepest op school.

LHBTI+ staat voor lesbisch, homo, bi, 

transgender, intersekse, queer, aseksueel 

en panseksueel. Zo’n 9 procent van de 

meisjes en 7 procent van de jongens voelt 

zich aangetrokken tot seksegenoten.

En bijna 4 procent identificeert zich niet 

met het geboortegeslacht. Aandacht voor 

seksuele diversiteit en genderdiversiteit is 

dus belangrijk. Wilt u meer weten? Lees 

meer op www.paarsevrijdag.nl.

Gooi & Vecht Inclusief
De nieuwe stichting Gooi & Vecht Inclusief 

organiseert, onder andere in Wijdemeren, 

activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners 

die zich als LHBTI+ identificeren zichzelf 

kunnen zijn, kunnen houden van wie zij 

willen, zich veilig voelen én mee kunnen 

doen. Volgt u de stichting al?

Kijk op www.gooienvechtinclusief.nl of mail 

naar wijdemeren@gooienvechtinclusief.nl. 

Paarse Vrijdag: actiedag op scholen 



BEGROTING 2022

HOEVEEL BETAAL IK IN 2022?

UITGAVEN

INKOMSTEN x € 1.000

x € 1.000

De gemeenteraad heeft een begroting met een licht positief 

resultaat vastgesteld voor 2022, waarin ook de algemene reserve 

de komende jaren weer wordt aangevuld. Voor inwoners nemen de 

lasten met gemiddeld € 46 toe, vooral door toename van de kosten 

voor het ophalen van afval. 

De komende jaren blijven er uitdagingen voor onze gemeente. Hoe 

voldoen we aan de grote behoefte aan betaalbare woningen? En de 

noodzaak om de juiste maatregelen te nemen voor natuur, klimaat en 

energie? De Omgevingswet en de nieuwe Wet inburgering worden 

ingevoerd, we moeten onze organisatie versterken en inwoners en 

bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen bij de gevolgen van corona. 

Daarnaast reserveren we ook geld voor veiligheid en de aanpak van 

ondermijning, het onderhoud van wegen en riolering, de ontwikkeling 

van Boomhoek Muyeveld en de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Jos Kea, wethouder financiën

VAN HET RIJK 33.346

LOKALE HEFFINGEN  16.552

Onroerende zaakbelasting (OZB)  7.753 

Afvalstoffenheffing  3.376 

Rioolheffing  2.940 

Leges  972 

Forensenbelasting  684 

Toeristenbelasting  317 

Lijkbezorgingsrechten  320 

Hondenbelasting  123 

Overige belastingen  67 

ANDERE INKOMSTEN 4.913

ONTTREKKINGEN 498

Totaal inkomsten € 55.310

BESTUUR EN BURGER  2.806 

Bestuur  1.997 

Burgerzaken  809 

VEILIGHEID 3.149

Crisisbeheersing en brandweer  2.541 

Openbare orde en veiligheid  608 

OPENBARE RUIMTE 9.969

Verkeer, vervoer en waterwegen  3.480 

Openbaar groen  942 

Riolering en afval  5.223 

Begraafplaatsen  324 

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 1.947 

Economische ontwikkeling, bedrijvenloket,
bedrijfsregelingen en economische promotie 433 

Openbaar groen en (openlucht)recreatie  1.514

SOCIAAL DOMEIN 20.914

Onderwijs  1.784 

Sport, cultuur en musea  1.465 

Samenkracht en burgerparticipatie  1.571 

Wijkteams  677 

Inkomensregelingen en (begeleide- 
en arbeids)participatie  5.195 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 676

Maatwerkvoorzieningen 18+ 
en geëscaleerde zorg 18+ 3.943

Maatwerkvoorzieningen 18- 
en geëscaleerde zorg 18- 4750 

Volksgezondheid 853

NATUUR EN MILIEU 727

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 4.929

Ruimtelijke ordening  1.867 

Grondexploitatie  1.418 

Wonen en bouwen  1.644 

ALGEMENE LASTEN 10.821

Organisatiekosten  9.686 

Overige lasten  1.135 

Totaal uitgaven € 55.262

Begrotingsresultaat € 48

2021 2022

OZB  550  558 

Afvalstoffenheffing  306  344 

Rioolheffing  235  235 

€ 1.091  € 1.137 

Voor een woning van € 435.000
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

- Kappen van een aantal bomen langs de open-

   bare weg conform het onderhoudsprogram-

   ma 2022 van de gemeente Wijdemeren in 

   Ankeveen, ’s-Graveland, Nederhorst den Berg 

   en Loosdrecht, zaakkenmerk Z.69287 (25.11.21)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakopbouw, 

   zaakkenmerk Z.69228 (22.11.21)

- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel, zaakkenmerk 

   Z.69316 (29.11.21)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 6: wijzigen constructie,

   zaakkenmerk Z.69300 (26.11.21)

- ’s-Gravelandsevaartweg 9a: bouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.69171 (18.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden

   PG-afdeling, zaakkenmerk Z.69305 (29.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88: wijzigen gevel, 

   zaakkenmerk Z.69315 (29.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c O7: bouwen

   recreatiewoning, zaakkenmerk Z.69208 (22.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen woonark,

   zaakkenmerk Z.69248 (23.11.21)

- Trekpad 18: aanleggen natuurlijke oevers, stei-

   gers en vlonders, zaakkenmerk Z.69175 (19.11.21)

- Trekpad 25: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69361 (01.12.21)

- t.h.v. Wastobbe 3: vervangen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.69347 (30.11.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 40: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.69184 (20.11.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: wijzigen situering woning, 

   zaakkenmerk Z.69115 (30.11.21)

Kortenhoef
- t.h.v. Kortenhoefsedijk 157: kappen boom, 

   zaakkenmerk Z.69103 (25.11.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: wijzigen drie recreatievilla’s, 

   zaakkenmerk Z.68677 (25.11.21)

- Herenweg 41g: wijzigen inpandige constructie, 

   zaakkenmerk Z.68447 (25.11.21)

- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.68249 (25.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken van het 

   bestemmingsplan uitbreiden bedrijfsgebouw, 

   zaakkenmerk Z.61276 (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 71: plaatsen beschoeiing

   t.b.v. insteekhaven, zaakkenmerk Z.68113 (22.11.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- De Kwakel 20 te Kortenhoef: breken van

   1.000 ton gemengd puin van 3 maart 2021

   t/m 9 maart 2022, zaakkenmerk Z.69357 

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.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning, ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
en ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder perceel Nieuw-
Loosdrechtsedijk 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,

onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied 

Noordoost – 2012’ voor een zorgvilla met 26 

appartementen en bijbehorende functies op het 

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 in Loosdrecht.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad 

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een ont-

werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

ter inzage.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 8 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te

zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 Loosdrecht.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OVNieuwLsd22021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder indienen 

bij het college van burgemeester en wethou-

ders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht. Een schriftelijke zienswijze op het 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkin-

gen kunt u 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.

>  Verkeersbesluiten

Nederhorst den berg
- T.h.v. Lijsterlaan 33: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 8 december 2021

Verkeer

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.

Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 

gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 

blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 

vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

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

indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden 

van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte 

termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 

een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,

tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Op donderdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. De agenda wordt samengesteld naar aanleiding van de agendapunten
die de commissies op 7, 8 en 9 december behandelen.
De officiële raadsagenda wordt volgende week, na de commissievergaderingen, gepubliceerd op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 
en op 15 december in deze krant.

Raadsvergadering
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter 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 wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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Minachting of ontkenning
Ingezonden brief

Op Twitter verscheen een 
tweet van Daniël Koerhuis. Die 
naam deed bij mij niet direct 
een belletje rinkelen, maar dit 
heerschap blijkt al sinds 2017 
in de Tweede Kamer te zitten 
namens de VVD. Op de foto 
zien we de heren De Kloet 
en Koerhuis. De foto is vanuit 
een zodanige hoek genomen 
dat je inderdaad zou denken 
dat het hier gaat om een wei-
nig spannend stukje grasland. 
Door Koerhuis getypeerd als 
‘dit weilandje’. Dat doet geen 
recht aan de cultuurhistori-
sche waarde van de polder ten 
zuiden van Kortenhoef. Die 
onlangs nota bene als onder-
deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie tot UNESCO Werel-
derfgoed is benoemd.

Dan ligt er ergens in dat 
‘weilandje’ ook nog een vuil-
stort verstopt. Maar daarover 
geen woord. Ik betwijfel zelfs 
of Koerhuis daar iets van af 
weet. Het zou wellicht een 
idee zijn als het kamerlid zich 
druk zou maken over gevaar-
lijke ‘stortplaatsjes’ in Neder-
land. Tenslotte verdient ook 
het vastgoed op de foto onze 
aandacht. Met name het witte 
kubusvormige huis precies in 
het midden. De villa daar is 
verrezen na een op z’n minst 
omstreden vastgoeddeal van 
een voormalig wethouder van 
de gemeente Wijdemeren. 
Maar ook dat zal Koerhuis niet 
bekend zijn.

Een en ander verhindert Koer-
huis niet om blind achter onze 

wethouder De Kloet aan te lo-
pen en deze laatste weer eens 
de gelegenheid te bieden zijn 
punt te maken: de polder Kor-
tenhoef zuid is prima geschikt 
om lekker vol te bouwen! Dit 
ondanks dat de provincie 
Noord-Holland mordicus tegen 
is, er meer dan 400 zienswij-
zen tegen Zuidsingel fase 8 
zijn ingediend en er geen ade-
quate oplossing is of kan ko-
men voor de afwikkeling van 
het verkeer via de Emmaweg. 
Elk bouwplan van enige om-
vang in dit gebied gaat vastlo-
pen op de onmogelijkheid om 
alle verkeer via een ‘landweg-
getje’ af te wikkelen. Dat weet 
ook wethouder De Kloet don-
dersgoed!

Nico van Zanten
   

Woonarkvergunning discutabel
Ingezonden brief

Omwonenden van de Porse-
leinhaven in Oud-Loosdrecht 
ontvingen op 22 november 
een brief van de gemeente 
over het starten van werk-
zaamheden op 29 november 
door aannemer Van Oostrum. 
Inmiddels hebben de werk-
zaamheden aan de Boegspriet 
al plaatsgevonden.

Wijdemeren heeft een omge-
vingsvergunning verleend aan 
een inwoner voor de aanleg 
van een woonark. Hoewel in 
strijd met het bestemmings-
plan, is de vergunning ver-
leend op grond van de zgn. 
‘kruimelwetgeving’. Terwijl de 
termijn voor het indienen van 
bezwaar nog loopt, heeft de 
gemeente aan de aannemer 
al opdracht gegeven om voor-
bereidende werkzaamheden 

te beginnen. Het talud dient 
verwijderd te worden om het 
perceel over te kunnen dra-
gen aan de nieuwe eigenaar. 
Saillant detail: dit perceel is 
door de gemeente op 19 ok-
tober van dit jaar reeds aan 
de nieuwe eigenaar verkocht, 
voor € 1,00. Naast dit perceel 
zijn er nog twee percelen ten 
behoeve van de woonboot 
aan deze nieuwe eigenaar 
overgedragen op 19 oktober, 
ook elk  voor  een bedrag van 
€ 1,00. Op 20 april van dit jaar 
is er een perceel bouwgrond 
van 405 m2 aan diezelfde ei-
genaar verkocht, om niet. Dit 
perceel is direct gelegen aan 
de Eerste Plas en ligt naast de 
plek van de woonboot. Gren-
zend aan dit perceel is er nog 
een perceel water ‘om niet’ 
verkocht.

Wat bezielt de gemeente? 
Het ‘om niet’ schenken, het 
verkopen van percelen grond 
voor een symbolisch bedrag 
én voor een bedrag ver onder 
de marktwaarde op een toplo-
catie aan de Eerste Plas, ten 
behoeve van een aanvraag 
die geheel in strijd is met het 
bestemmingsplan van 2009. 
Waarom handelt zij op een 
dusdanige manier? Voordat 
er een vergunning definitief is 
verleend? Het valt niet te ont-
kennen dat ons een gevoel 
bekruipt dat er op een onjuiste 
manier wordt omgesprongen 
met gemeenschapsgeld en 
dat er met twee maten geme-
ten wordt.

Karin Meij (namens omwonen-
den Porseleinhaven/Boegspriet)

   

Opbrengst collecte Vluchtelingenkinderen 
Griekenland
LOOSDRECHT
De collecte van Kerk in Actie 
voor de vluchtelingenkinderen 
in Griekenland heeft in Loos-
drecht 1.055 euro opgebracht. 

Daarnaast zijn er mensen die 
via hun mobiele telefoon ge-
geven hebben, dus dat bedrag 
komt er nog bij voor de lande-
lijke opbrengst. Alle gevers die 

gedoneerd hebben voor voed-
sel, kleding en onderwijs voor 
deze kinderen, hartelijk dank!

Aanpassing parkeerplaats op 
Boekesteyn van start
‘S- GRAVELAND
Natuurmonumenten is gestart 
met de werkzaamheden om 
de parkeerplaats op buiten-
plaats Boekesteyn aan te pas-
sen voor de invoering van een 
parkeerbijdrage voor niet-le-
den. Jaarlijks genieten hon-
derdduizenden mensen van 
de natuur en cultuurhistorie op 
de ’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen. Daarmee is het een van 
de drukst bezocht natuurgebie-
den van Natuurmonumenten. 
Om al deze bezoekers goed te 
kunnen ontvangen zijn er voor-
zieningen nodig zoals bankjes, 
routes, wandelpaden en par-
keerplaatsen. Het onderhoud 
van de buitenplaatsen en deze 
voorzieningen is kostbaar. Om 
de kosten hiervoor eerlijker te 
verdelen, gaat Natuurmonu-
menten vanaf 1 februari aan 
bezoekers die geen lid zijn van 
de vereniging een parkeerbij-
drage vragen. Op die manier 
draagt iedereen die van de Bui-
tenplaatsen komt genieten bij 
aan het behoud ervan. Leden 
dragen al bij via hun lidmaat-

schap en parkeren daarom 
gratis.

Gratis parkeren voor leden
De parkeerplaats van Boe-
kesteyn wordt in de maand 
december aangepast: er wor-
den een slagboom en een 
overdekte betaalzuil geplaatst. 
Boswachter Geeke Remmelts: 
“Ook komt er een tiental fruit-
bomen te staan in de bestaan-
de hagen tussen de rijen. Die 
halen het vroegere karakter 
van deze voormalige moestuin 
en boomgaard weer een beetje 
terug. Het gaat om winterbloei-
ende sierkersen, die prachtige 
roze bloemetjes hebben van 
november tot maart.” Natuur-
monumenten verwacht de par-
keerplaats eind dit jaar gereed 
te hebben. De parkeerplaats 
en het bezoekerscentrum blij-
ven in deze periode bereikbaar. 
Vanaf 10 januari 2022 start de 
proefperiode waarin iedereen 
nog gratis kan uitrijden. Vanaf 
1 februari gaat de parkeerbij-
drage in voor niet-leden.

   

Groen licht voor Stichting 
Lichtbaken
Ingezonden brief

Stichting Lichtbaken wil het 
kerkdeel van de voormalige 
NH-kerk te Oud Loosdrecht in 
gebruik nemen als cultuurpo-
dium, cultureel en maatschap-
pelijk ontmoetingscentrum. U 
heeft er vast al over gelezen. 
Voor de aankoop ervan loopt 
een succesvolle crowdfunding. 
Het Prins Bernard Cultuur-
fonds heeft een bijdrage van € 
15.000 toegezegd. Maar er is 
nog een tekort. Voor dat tekort 
is een eenmalige subsidie van 
€ 25.000 aan de gemeente ge-
vraagd.
Bij het behandelbezoek in de 
commissievergadering op 9 
november jl. heeft de raad aan-
gegeven positief te staan te-
genover het verzoek. Gert Zagt 
van De Lokale Partij wees in 
de commissie op de mogelijk-
heid een eenmalige subsidie te 
verstrekken uit het door de ge-
meente gespaarde geld voor 
het onderhoud van de kerkto-
ren van deze NH-kerk. De to-
ren zal naar goed en heel oud 
gebruik wel in het bezit blijven 

van de gemeente.
Gert had uitgezocht dat er voor 
2020 liefst € 54.000 onderhoud 
aan de kerktoren gepland was 
door de gemeente, maar dat 
er niets van uitgevoerd is. Het 
bleek zelfs dat er tot op heden 
(december 2021) geen groot 
onderhoud aan de toren is uit-
gevoerd. De staat van onder-
houd is volgens deskundigen 
in orde. Hier leek dus financiële 
ruimte te zitten.
Het college is inmiddels tot 
de conclusie gekomen dat er 
inderdaad ruimte in het on-
derhoudsfonds zit voor de 
gevraagde subsidie. De ge-
meenteraad beslist er op 16 
december over. Een succes 
voor het inspirerend initiatief 
van een aantal inwoners die 
de handen ineensloegen ligt 
voor het grijpen. Een lichtpunt 
in deze zogenaamde donkere 
dagen voor Kerst. De gekozen 
naam ‘Lichtbaken’ is treffend 
en doet tevens recht aan de 
historie.
Patricia Roobol, De Lokale Partij

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Nieuwe winkel Tabac & Gifts in Oud Loos-
drecht
LOOSDRECHT
Albert Heijn- ondernemer 
Dennis Lankreijer opent 
samen met zijn zakenpart-
ner Arnaudina van Slinge-
landt een Tabac & Gifts. 
“We hebben in de ‘Porsele-
infabriek’, links van Albert 
Heijn Loosdrecht een ge-
zellige winkel ontwikkeld. 
Rookwaar en cadeau staan 
centraal, maar ook voor 
kantoorartikelen, kranten, 
tijdschriften, boeken en 
wenskaarten moet je hier 
zijn”

Geheel nieuw is de Staats-
loterij met de maandelijkse 
trekking en natuurlijk de ou-
dejaarsloterij, maar ook lotto/
toto en krasloten kun je hier 
vinden. Er verhuizen ook en-
kele zaken van de Albert Heijn 
naar de naastgelegen winkel, 
dus maar enkele stappen ver-
wijderd, zoals tijdschriften, 
wenskaarten en de POST.NL. 
Het assortiment wordt uitge-

breider, met name in tabak, 
maar ook in tijdschriften en 
wenskaarten. Ook voor (speci-
ale) sigaren kun je hier terecht. 
Dennis en Arnaudina zijn 

oud-collega’s en vrienden en 
gaan dit avontuur samen aan, 
al zal Dennis vooral op de ach-
tergrond blijven en wordt Ar-
naudina het gezicht van deze 

nieuwe winkel. En Arnaudina 
is voor de trouwe Albert Heijn 
Loosdrecht bezoeker zeker 
geen onbekende. De winkel Is 
open van maandag tot en met 

zaterdag van 10-18 uur (tijde-
lijk nu tot 17 uur). Donderdag 
9 december om 10 uur openen 
zij de deur en heten jullie dan 
van harte welkom.

Een open weg

NEDERHORST DEN BERG
Onder de titel ‘Een Open 
Weg” is een boek met 25 
preken van ds. Reinier 
Nummerdor, oud-predikant 
te Nederhorst, versche-
nen. Tijdens de presenta-
tie van het boek werd het 
eerste exemplaar overhan-

digd aan Robert Smits, die 
ruim dertig jaar geleden 
werd getroffen door het lot 
van straatkinderen in Rio 
de Janeiro en sindsdien 
met zijn team in Brazilië 
kinderen in extreme risico-
situaties een kans op een 
beter bestaan biedt. De op-

brengst van het boek komt 
volledig ten goede aan de 
Stichting Help mij Leven 
die het werk van Brazilië 
mogelijk maakt (www.help-
mijleven.org.).

Reinier maakte in 2019 een 
reis naar Brazilië om Robert 

Smits en zijn team te onder-
steunen in hun werk. Omdat 
hij Robert Smits graag wilde 
helpen, besloot Reinier deze 
zomer een aantal van zijn 
overdenkingen te bundelen. 
Reinier is sinds 2020 als pre-
dikant verbonden aan de pro-
testante streekgemeente De 
Slachsang. Van 2013 tot 2020 
was hij predikant in Grou-Jirn-
sum en daarvoor onder ande-
re in Nederhorst den Berg. In 
2016 werd hij zenboeddhist en 
kreeg daarbij dharmanaam Ki-
ado, dat betekent: open weg. 
De overdenkingen volgen heel 
losjes de gang van het kerke-
lijk jaar, beginnend bij Advent 
en eindigend met de zondag 
na Pasen. “Wat hier op papier 
staat is een weergave van hoe 
een tekst in de week dat ik 
hem schreef, voor mij open is 
gegaan. Aan jou als lezer om 
te zien of het je op een of an-
dere wijze raakt. Of je er wel-
licht iets aan hebt op jouw ei-
gen weg. Een weg die ontstaat 
door hem te belopen.”

Boek bestellen
Het boek (a € 19,50 uitgeverij 

Louise te Grou) is een mooie, 
verzorgde hardcover uitgave 
en de moeite waard om zelf te 
lezen of cadeau te geven. In-
teresse? U kunt een of meer-
dere exemplaren van het boek 
bestellen of afhalen bij Gerda 
Vos ( via j.vos-tvm@kpnpla-
net.nl of telefonisch: 0294-
254406). Voor de betaling kunt 
u het bedrag (aantal bestelde 
boeken x € 19,50) overmaken 
op rekeningnr. NL23 RABO 
01076 14 642 t.n.v. Stichting 
Help mij Leven, onder vermel-
ding van: (aantal) boek(en) 
Open Weg.
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GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 8 
december. Redacteur Saskia 
Luijer is ‘In Gesprek Met’ bur-
gemeester Crys Larson over 
de ontwikkelingen rond coro-
na, het donkere-dagen- offen-
sief en ze kijken vooruit naar 
de feestdagen. In ‘In Derde 
Termijn’ staat Ruud Bochardt 
stil bij een nieuwe politieke par-
tij in Gooise Meren. Hij praat 
met Barbara Boudewijnse van 
GroenLinks, Nico Schimmel 
van Hart voor BNM en Max de 

Goede van Gooise Plek, de 
nieuwe partij. Andreas van der 
Schaaf is weer eens te zien 
in De Dag van Andreas, waar 
hij in gaat op Green Friday, de 
dag van de duurzaamheid. In 
TV Magazine wordt onder an-
dere stil gestaan bij de Ark van 
Noach in Huizen.

Zie ook: gooitv.nl

FOTO: Burgemeester Crys 
Larson ‘In Gesprek Met’

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

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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?

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.

De opening van de Spiegel-
weg (1949)

Het officiële gedeelte van de 
allereerste verbetering van 
de infrastructuur binnen de 
gemeente Nederhorst den 
Berg is zojuist afgesloten. De 
commissaris van de koningin 
heeft even daarvoor het ge-
bruikelijke lint doorgeknipt. Het 
toegestroomde publiek gaat 
met volle teugen genieten van 
de passage van alle auto’s, 

met bloemen versierd, die het 
dorp op dat moment rijk is. De 
meeste zijn eigendom van de 
Bergse wasindustriëlen. Die 
ondernemers zijn de koning 
te rijk zijn dat hun vrachtwa-
gens niet meer dag in dag uit 
gebruik hoeven te maken van 
de gevaarlijke, ongeplavei-
de, smalle en zeer bochtige 
Hinderdam. Nadat een paar 
auto’s met magistraten als 
eerste de nieuwe weg zijn op-
gereden, mag de bus van de 

NBM (Nederlands Buurtspoor-
weg Maatschappij) de rest van 
de lange wachtende stoet aan 
gaan voeren. Station Weesp is 
een stuk dichterbij gekomen, 
want de Hinderdam was ta-
boe voor de grote bussen van 
het streekvervoer. De volgen-
de verbetering, de door veel 
dorpelingen vurig gewenste 
demping van de dwars door 
het dorp lopende Reevaart, 
zou eerst in 1970 haar beslag 
krijgen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
WIJDEMEREN - Eens de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Histori-
sche Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. Deze 
aflevering is van de Historische Kring Nederhorst den Berg.

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.

KERSTBOMEN
Kerstgroen, kerststukjes e.d.

Kwekerij Krijn Spaan

Klussen in om uw huis ! 
06-83658102 J van Dijk 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707



Bij bestelling van
2 posters of muurstickers, krijg   

   je er één extra van ons cadeau!*
* Het goedkoopste product is gratis, wij verrekenen dit in de winkelmand

Een cadeautje van ons,Een cadeautje van ons,

omdat we zo blij zijn met jouomdat we zo blij zijn met jou.

HOME.NLdb
Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!

Nieuw Walden 6Nieuw Walden 6

1394 PB Nederhorst den Berg1394 PB Nederhorst den Berg

0294 - 25 62 000294 - 25 62 00
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Matinee met    
woordkunstenaar  
Luna Cozijn

KORTENHOEF
Op donderdag 9 septem-
ber geeft woordkunstenaar 
Luna Cozijn een matinee-
voorstelling in het Oude 
Kerkje. De voorstelling van 
een uur zonder pauze heet 
‘Een Woestijn’. Info over 
kaartverkoop: www.kun-
staandedijk.nl

Luna’s zoektocht begon aan 
de toneelschool in Amster-
dam, waar ze in haar tweede 
jaar stopte om te gaan reizen. 
Twijfel over wat ze echt wilde 
bracht haar naar Italië. Ze leer-
de er de taal spreken en leef-
de het leven, zoals je dat doet. 
Toch lag daar niet het ant-
woord en bij terugkomst begon 
ze aan een studie Nederland-
se taal en cultuur. Luna heeft 
altijd een grote liefde gehad 
voor taal, voor verhalen, voor 
poëzie. Maar ze zegt: “Die 
studie was me te theoretisch, 
ik wilde uitvoeren, doén.” Aan 
het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen vielen alle puzzel-
stukjes op hun plaats. In 2019 
studeerde ze er met grote on-
derscheiding af in de richting 
Woordkunst. Een discipline 
die de laatste jaren erg popu-
lair geworden. Luna is artiest, 
schrijver en docent. Ze houdt 

van het podium en van het cre-
atieve proces, alleen of samen 
met anderen.

Pure vertelkunst
Luna maakt en speelt haar 
eigen voorstellingen. Vaak is 
een bestaand verhaal het uit-
gangspunt. Zij bewerkt dit dan 
zodat het zich leent voor een 
uitvoering op het podium. “Alle 
personages in het verhaal 
worden door mij zelf verbeeld, 
en in dit geval zonder rekwisie-
ten, zonder schmink, verkleed-
partijen of stemmetjes.” Het is 
vertelkunst in haar puurste 
vorm. Stem en beweging bren-
gen het verhaal tot leven in de 
hoofden van de toeschouwers.

Een Woestijn
De voorstelling heet ‘Een 
Woestijn’ en neemt je mee 
in een verhaal over een jon-
ge vrouw, op zoek naar haar 
plek in de wereld. Het verhaal 
speelt rond dat stadium in het 
leven waarin je je eigen koers 
wilt gaan varen, je richting 
bepalen, je eigen successen 
behalen. Zelfstandigheid. Hoe 
vertrouwen in anderen zich 
vormt en hoe je daarin ge-
schaad kunt worden. En hoe 
je dan weer verder gaat.

December in de Bibliotheek Loosdrecht
LOOSDRECHT
In deze donkere dagen voor 
kerst blijven de bibliothe-
ken open volgens normale 
openingstijden (ook als dat 
na 17.00 uur is). Ook (de 
meeste van) de activiteiten 
gaan door. Alles volgens 
de landelijke regels. We 
volgen de basisregels, bij 
het lopen is een mondkapje 
verplicht en we houden 1,5 
meter afstand. Zo kunnen 
we toch een warme, lichte 
plek bieden voor onze be-
zoekers en lezende, stude-
rende en werkende gasten.

Agenda december Loos-
drecht
Maandag 13 december – In-
loopochtend Ouders & Co: 

10.00 – 11.30. Wekelijkse in-
loopochtend in de bibliotheek 
vestiging Loosdrecht op maan-
dag, een ontmoetingsplek voor 
ouders en verzorgers van jon-
ge kinderen (0-4 jr.) waarbij 
voorlezen en elkaar ontmoeten 
centraal staan.

Maandag 13/ 20/ 27 decem-
ber – Elke week spreekuur de 
Energietafel: 19.00 – 20.00. 
Maak kennis met Cees Ouds-
hoorn, vrijwillige energiecoach: 
‘Ik ben geboren en getogen in 
Loosdrecht. Voor het klimaat 
is het uur U en we moeten nú 
op energie gaan besparen. 
Daarom ben ik energiecoach 
geworden’.

Woensdag 15 december – 

Themaochtend Caravaggio en 
Bernini: 10.00 – 12.00. Deze 
kunstenaars worden gezien als 
de helden van de Barokperio-
de.

Maandag 20 december – In-
loopochtend Ouders & Co: 
10.00-11.30.

Woensdag 29 december – 
Verrassingsfilm voor de jeugd: 
14.30 – 16.00. Kom tijdens de 
vakantie genieten van een film 
in de bibliotheek (6 t/m 11 jaar).

Ook de spreekuren van bij-
voorbeeld Seniorweb en het 
Repaircafé gaan door.
Meer informatie via Heidi Dijk-
stra: pr@bibliotheekgooien-
meer.nl

Gĳ sbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174
www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Gecertifi ceerd MiYOSMART opticien
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Alles gratis op de Weggeefmarkt
LOOSDRECHT
Alles is gratis! Op maan-
dag 13 december, woens-
dag 15 december en zater-
dag 18 december kunt u 
tussen 10:30- 14:30 uur te-
recht op de Weggeefmarkt.

In het Drieluik aan het Linde-
plein (Acacialaan 2). U moet 
wel een mondkapje dragen en 
zich aan de 1,5 meter afstand 
houden. Ook zorgt coördinator 
Petra van den Ham ervoor dat 
er een fooienpot klaar staat.

Voor tweedehands kinder-
speelgoed, servies, boeken, 
kookgerei, kleding en tal van 
andere spullen kunt u nog drie 
keer terecht in het DrieLuik. 
Pak die kans!

   

Samenwerkende musea lanceren 
collecties online

REGIO
Na het Erfgoedfestival 
Gooi & Vecht van afge-
lopen zomer lanceren de 
samenwerkende musea 
in Gooi & Vecht weer een 
nieuw product: een col-
lectieportal. Hoogtepunten 
van de museale collecties 
zijn nu te bekijken op een 
gezamenlijke collectieweb-
site: gooisemuseumschat-
ten.nl

De musea in Gooi & Vecht 
beheren prachtige collecties. 
Een deel daarvan is te zien 
bij tentoonstellingen en tijdelij-
ke exposities. De rest van de 
werken is veilig opgeborgen 
in depots. De museumschat-
ten worden bewaard voor 
toekomstige generaties of 
tentoonstellingen op een later 
moment. Op de collectieweb-
site is het mogelijk om een 
deel van deze museumcollec-
ties te bekijken die niet altijd te 
zien zijn in het museum. Mo-
menteel staan er ruim 2.000 
bijzondere objecten uit de col-
lecties van Kasteel- Museum 

Sypesteyn, het Nederlands 
Vestingmuseum, Comenius 
Museum, Huizer Museum, 
Rijksmuseum Muiderslot, Mu-
seum Weesp, Museum Hilver-
sum, Collectie Hilversum en 
Singer Laren in het collectie-
portal Gooi & Vecht. Uiteen-
lopend van schilderijen, foto’s 
en serviezen tot verdedigings-
werken en wapens. Het portal 
wordt doorlopend aangevuld. 
Telkens verschijnen nieuwe 
stukken en foto’s vanuit Col-
lectie Nederland. Het is daar-
door een website die groeit 

en in ontwikkeling is. Speci-
aal voor het collectieportal is 
een podcastserie ontwikkeld. 
In de podcast ‘Gooise Muse-
umschatten’ vertellen museu-
mexperts uit de deelnemende 
musea de verhalen achter de 
museumstukken. Elke twee 
weken verschijnt een nieuwe 
aflevering. Deze zijn te volgen 
op de website gooisemuseum-
schatten.nl of door te kijken in 
podcastsapps onder Gooise 
Museumschatten.

Foto: Rozenservies Sypesteyn

Emtinckhof Sinterklaas

LOOSDRECHT
Sinterklaas en zijn pieten 
hebben vorige week wat 
lekkers bij de Emtinckhof 
langsgebracht.

Helaas heeft hij wegens corona 
zijn bezoek af moeten zeggen. 
De vrijwilligers van het Evene-

mententeam hebben uit naam 
van de Sint de tasjes rondge-
bracht. De Boni heeft ook dit 
jaar bijgedragen aan het vullen 
van deze tasjes. Op de foto 
Lida en Fred de Beer, zij zijn al 
jaren lang trouwe vrijwilligers. 
Dat is Goud waard. Dank voor 
iedereen voor alle hulp.

   

Digitale SLOEP   
Nieuwjaarsbingo
LOOSDRECHT
Na de succesvolle digita-
le SLOEP Kerstbingo van 
vorig jaar en het uitvallen 
van fysieke evenementen 
hebben de vrijwilligers van 
stichting SLOEP besloten 
om dit gezellige familiespel 
opnieuw te spelen en wel 
op zondag 2 januari vanaf 
15.00 uur.

Iedereen kan in zijn eigen huis-
kamer op de (smart)televisie, 
tablet, laptop of PC (via een 
link op de bingokaart) samen 
kijken naar de echte Kerstman 
die, vanaf de Noordpool, als 
bingomaster de bingomolen 
draait met supermooie prijzen. 
Iedere ronde krijgt de Kerst-
man de hulp van een in Loos-
drecht bekend persoon die het 
balletje na 1,5 meter rollen op-
vangt en de nummers aan de 
kijkers doorgeeft. Heb je bin-
go, maak dan zo snel mogelijk 
een foto van de bingokaart en 
whatsapp deze naar het tele-
foonnummer dat op de kaart 

staat. Jouw kaart wordt meteen 
gecontroleerd en als jouw bin-
go goed is, wordt er direct con-
tact met je opgenomen.

Te koop
Bingokaarten zijn vanaf za-
terdag 10 december te koop 
bij Joy’s Cadeaus & Woonac-
cessoires, Nootweg 43C, bij 
cafetaria De Schakel, Nieuw 
Loosdrechtsedijk 26 en bij Tuin 
& Dierspecialist van Henten, 
Oud Loosdrechtsedijk 34. De 
bingokaarten kosten € 7,50 
per stuk, per kaart speel je alle 
5 de rondes, met per ronde 3 
fantastische prijzen als diner-
bonnen, een boodschappen-
pakket, een fiets etc.

Let op: Er is alleen pinbetaling 
mogelijk en wees er op tijd bij 
want er zijn een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar en 
op=op. Meer informatie is te 
vinden op www.stichtingsloep.
nl en op de facebook pagina 
van SLOEPY Loosdrecht Lindelaan 8 te Loosdrecht  

ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar
06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING



www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Actie verlengd t/m 15 december!
* 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 Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Easysit A600 Easysit D110

Easysit D65 Easysit D200

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

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

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

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 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

  Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM

  Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Kom veilig winkelen in onze ruime showroom en ervaar 
het ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Easysit A160

Easysit D62

Easysit DS703

Easysit B80

Easysit A160

Easysit A160

Easysit B80Easysit D65

Easysit D64


