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COMPENSATIE VRIJHEID DOOR
DE DORPEN

OP JE GEZONDHEID LEGAKKERS DE VIJFDE PLAS

 Kerstverlichting in 
 Loosdrecht succesvol
  Volgend jaar in heel Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Onder aanvoering van de 
immer enthousiaste dorps-
coördinator Saskia Hille 
struinde de jury op vrij-
dagavond langs tientallen 
verlichte tuinen en gevels 
in Oud- Loosdrecht. De 
hoofdprijs ging naar het 
huis van de familie Vier-
kant aan de Veendijk 20. 
Daarnaast waren er nog 9 
winnaars.

De juryleden hebben op onge-
veer 200 adressen een flyer 
afgeleverd waarbij ze de be-
woner(s) complimenteerden 
met de mooie verlichting. “Dat 
was van minimaal een slinger 
op de heg tot een kolossale 
tuinverlichting” zegt Saskia 
Hille die samen met Dik van 
Enk, voorzitter Ondernemend 
Wijdemeren en Charles van 
Es, Stichting Lichtjes Wijde-
meren, de jury vormde. “Het 
zegt iets over de grote belang-
stelling. Dat was echt inspire-
rend.” Samen met de verlichte 

kunstwerken van 15 artiesten 
van Kunst&Licht bij de ho-
recazaken vormt het geheel 
een sfeervol decor in de aan-
loop naar Kerst en Nieuwjaar. 
“Lichtvreugde”, zo noemde 
Saskia Hille het.

Winterwonderland
Op zaterdagmiddag mocht 
burgemeester Crys Larson de 
eerste prijs uitreiken aan Mi-
randa Sulzle die samen met 
haar partner en zoons de tuin 
had ingericht als een Winter-
wonderland, met een Santa 
Claus, cadeaus, zuurstokken, 
een verzameling tafereeltjes 
voor en naast de woning, alles 
fraai verlicht. “Alles klopt”, zei 
de burgemeester die, 

-Lees verder op pagina 4-

FOTO: De burgemeester, vergezeld van de familie Vierkant en de juryleden Charles van Es en Saskia 
Hille
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Kinderyoga in Loosdrecht!

www.kidsyogaenmindloosdrecht.nl
Ramona Jansen, Tel.nr. 06-52684859

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!
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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

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

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

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

gedrukte regel

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Laatste editie van 2021
De week van 22 december is de 

laatste uitgave dit jaar van Weekblad 
Wijdemeren en Nieuwsster. 

In week 52 zult u het een weekje 
zonder uw lokale nieuwsblad moeten 

stellen. U kunt tot vrijdag
17 december, 16.00 uur nog berichten,
kerstwensen en advertenties opsturen 

naar redactie@dunnebier.nl en 
advertentie@dunnebier.nl. 

Alle medewerkers van
Dunnebier Print wensen u
Fijne Feestdagen en een

Voorspoedige Jaarwisseling.

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

Geef aub tijdig uw kerstbestelling bij ons op!
Wij leveren natuurlijk kalkoen en wild!

Malse Biefstuk
Kogel Biefstuk
Nog malser!

Bieftartaartjes

100 gram
100 gram

€ 2,75
€ 3,50

Donderdag 16 december - BIEFSTUKDAG!

4 halen 3 betalen!
Vrijdag 17 en zaterdag 18 december

Runder Entre Côte
Gevulde Kippendijen

100 gram
100 gram

€ 3,35
€ 1,98
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Verenigingen krijgen  
compensatie voor oud papier
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met ingang van 2022 wordt 
het oud papier doorde-
weeks overdag opgehaald 
door de GAD. De rol van de 
verenigingen in de vijf dor-
pen is hiermee uitgespeeld. 
Het gewest Gooi en Vecht-
streek heeft ingestemd 
met een forse bezuiniging 
van de ophaaldienst. Wel 
krijgen de verenigingen, 
die soms voor een groot 
deel afhankelijk zijn van de 
inkomsten van oud papier, 
hiervoor een financiële
compensatie voor drie jaar.

Volgens woordvoerder Laura 
Kort van het GAD zitten de 
verschillende verenigingen 
in Wijdemeren in een range 
van 3500 tot 9800 euro per 
jaar. “Het is echter aan de ver-
enigingen zelf om die cijfers 
openbaar te maken.” Uit eigen 
onderzoek van uw verslagge-
ver volgen een aantal com-
pensatiebedragen uit de diver-
se dorpen. In Nederhorst den 
Berg is het Willem Breitsma 
die namens voetbalvereniging 
VV Nederhorst de ophaaldien-
sten coördineerde. “Wij doen 
het samen met meer clubs, 
waarbij de voetbalclub een 
soort paraplu is. In totaal komt 
het neer op 26.000 euro voor 
drie jaar voor allen samen.” In 
Ankeveen en omgeving gaat 
muziekvereniging De Vriend-
schapskring langs de deuren. 
Die ontvangt ongeveer 4000 
euro per jaar. Volgens voor-
zitter Frank Senteur komt dat 
overeen met het bedrag dat de 

vrijwilligers jaarlijks ophaalden 
aan oud papier. In dat opzicht 
is hij tevreden over de compen-
satieregeling. “Hoe het over 3 
jaar eruit gaat zien, moeten we 
nog maar afwachten. Er zijn 
meer beleidsproblemen bij de 
GAD. Denk aan het scheiden 
van afval. Hoe gaat de lokale 
politiek ermee om na de ver-
kiezingen?.” Ook Pieter Luijer 
van de Kortenhoefse fanfa-
re Amicitia kan leven met de 
5000 euro die zijn club jaarlijks 
tegemoet kan zien, het vult het 
gevreesde gat in de begroting. 
Het GAD wil in de nabije toe-
komst met de verenigingen 
overleggen hoe ze andere 
werkzaamheden tegen een 
vergoeding kunnen verrichten. 
“Dat is nog niet concreet”, zegt 
Luijer “maar of mensen daar-
voor te vinden zijn, betwijfel 
ik.” In Loosdrecht zijn er meer-
dere clubs die karton en papier 
ophalen. Volgens Eric Brand 
van Spotlight is ongeveer 3000 
euro jaarlijks voor zijn stichting 
een redelijke compensatie.

Efficiency
Laura Kort van GAD zegt dat 
het gaat om een ‘totale effici-
encyslag’ met grotere wijken, 
minder voertuigen en geen 
avonduren en zaterdagen voor 
de chauffeurs. Het zou gaan 
om een totale besparing van 
rond de 8 ton. Vijf muziekver-
enigingen uit de regio hebben 
bezwaar gemaakt tegen de 
maatregel. Dit bezwaar wordt 
deze week door een onafhan-
kelijke commissie bekeken.
Zie ook: gad.nl/verenigingen

DorpsBelangen kiest Jan-Jaap de 
Kloet als lijsttrekker

Foto: Joris Luijten

WIJDEMEREN
Jan-Jaap de Kloet is ge-
kozen als lijsttrekker voor 
DorpsBelangen tijdens de 
komende gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 
2022. “Ik ben vereerd dat 
ik de steun krijg van de le-
den”, aldus De Kloet. “Sa-
men met de andere kandi-
daten op de kieslijst, zal ik 
mij volledig inzetten voor 

een goede uitslag bij de 
verkiezingen. “

Bouwen voor starters is een 
van de speerpunten van 
DorpsBelangen: “Als wet-
houder ruimtelijke Ordening 
heb ik me daar al sterk voor 
gemaakt. We hebben honder-
den woningzoekenden. Daar 
doen we het voor.”

“DorpsBelangen heeft het 
vertrouwen uitgesproken in 
De Kloet, gebaseerd op de 
afgelopen jaren waarin hij 
wethouder was”, aldus Wiet 
van den Brink, voorzitter van 
DorpsBelangen. “Hij heeft een 
duidelijke koers met de belan-
gen van onze dorpen altijd 
in het vizier. Benaderbaar en 
met een luisterend oor voor 
de geluiden uit de dorpen. 
Niet alleen wij als partij, maar 
alle inwoners van Wijdmeren 
kunnen daarvan op aan.”

De namen die verder op de 
lijst voorkomen vormen een 
mix van ervaring en nieuwe 
energie. “Maar allen zijn zeer 
betrokken bij onze dorpen en 
hebben daar hun wortels. Het 
is een sterk team.”

Na Jan- Jaap de Kloet staan 
op de lijst Patricia IJsbrandij, 
René Voigt, die beiden al in 
de raad zitten. Patricia van 
der Schot is reeds commis-
sielid, en ook Rob Duikersloot 
zit momenteel in de gemeen-
teraad. Maire van der Meulen 
is een bekende naam in de 
gemeente, en sinds kort com-
missielid. De zeer ervaren Ria 
Hennis heeft zelf aangegeven 
iets lager op de lijst te willen 
staan. De volledige lijst is te-
rug te vinden op

www.dorpsbelangen.nu

   

De kerstbomen van het Wijdemerenfonds
WIJDEMEREN
Traditiegetrouw heb-
ben bestuursleden van 
het Wijdemerenfonds op 
woensdag 8 december 
kerstbomen geplaatst in 
iedere dorpskern van de 
gemeente Wijdemeren.

In de voorgaande jaren wer-
den de dorpskern van Anke-
veen, Nederhorst den Berg, 
Nieuw-Loosdrecht, Korten-
hoef en ’s-Graveland op deze 
manier gezellig verlicht. Aan-
gezien het Dorpenbeleid uit-
gaat van 7 dorpskernen zijn er 
dit jaar in samenwerking met 
Wijdemeren, ook kerstbomen 
geplaatst in Oud-Loosdrecht 
en Breukeleveen. Met dank 

aan Barry, Jan, Frank en de 
buitendienst die de bestra-
ting voorbereiden, staat nu 
in iedere dorpskern een ge-
zellig verlichte kerstboom die 
symbool staat voor licht in de 
donkere dagen en heel be-
langrijk, voor verbintenis met 
elkaar. Sinds de oprichting 
in juli 2016 heeft het Wijde-
merenfonds allerlei activitei-
ten op het gebied van sport, 
kunst, cultuur, welzijn en zorg, 
financieel ondersteund om de 
saamhorigheid onder de in-
woners van Wijdemeren te 
vergroten. Als gevolg van co-
rona is het al ruim anderhalf 
jaar niet mogelijk om grote 
samenkomsten te organise-
ren. Dat merkt het fonds in het 

aantal aanvragen. Het maakt 
mensen echter ook creatief 
in het bedenken van moge-
lijkheden om toch iets voor 
elkaar te betekenen. Prachti-
ge initiatieven waarmee men-
sen worden ondersteund die 
dit hard nodig hebben omdat 
ze eenzaam zijn, financieel 
minder bemiddeld zijn of zijn 
aangewezen op hulp van der-
den. Ook in 2022 staat het 
Wijdemerenfonds weer klaar 
om mooie ideeën te onder-
steunen waarvoor geen ander 
fonds, stichting of organisatie 
aangesproken kan worden. 
Geniet van de verlichte bo-
men en tot in 2022.

www.wijdemerenfonds.nl
   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
15 december 2021:

In een nieuwe aflevering van 
In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij de begroting 
2022 van de gemeente Gooi-
se Meren met Jens Duyts 

(VVD) en Roel Kamphuis 
(ChristenUnie).

In deze aflevering van ZinTV 
praten de dominees Leen-
dert van der Sluijs en Wielie 
Elhorst met Hanna Rijken en 
Piet Philipse. Zij is theoloog 
en kerkmusicus; hij is dirigent.

Saskia Luijer gaat In Gesprek 
Met de burgemeester van 
Wijdemeren, Crys Larson. Ze 
praten over de ontwikkelingen 
rond corona, het donkere-da-
gen-offensief en ze kijken 
vooruit naar de feestdagen.

Daarnaast is er TV Magazine 
met diverse onderwerpen.
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van Amerikaanse afkomst, de 
sfeer van Winterwonderland 
van vroeger herkende. De fa-
milie ontving een groot model 
Windlicht (ontworpen door 
Joost Zwagerman, FE-Plus) 
en een diner bij restaurant AIM. 
De overige 9 winnaars kregen 
een dinerbon. Verspreid over 

de Oud-Loosdrechtsedijk, 
Horndijk, Veendijk en Vuntus-
laan waren er zeer gevarieer-
de verlichte gevels en tuinen. 
De boom op de Oud-Loos-
drechtsedijk 268 wordt al ‘the 
talk of the town’ genoemd.

Heel Wijdemeren
In ieder geval was deze kerst-
verlichtingsactie zo succesvol 

dat de gemeente in 2022 heel 
Wijdemeren erbij wil betrek-
ken. Nu al zijn de Kattenbrug, 
Graversbrug (Kortenhoef), 
Gele Brug (Ankeveen) en de 
Kortenhoefsedijk mooi verlicht 
en voorzien van kerstbomen. 
Tot 8 januari is het de moeite 
waard om de Kunst&Licht rou-
te in samenhang met de ver-
lichte dijken eens te bezoeken.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

Doe een bod weken.
Zie voorwaarden op onze site: www.wgawitgoed.nl

	

Aanbieding 
	omschrijving 
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10 Oliebollen
voor

 € 8,00
Gijsbrecht van Amstelstraat 174 | T: 035-3037174

www.lafeberhorenenzien.nl
Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming
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Vrijwilligersvacature
Rijden voor AutoMaatje zinvol en flexibel

WIJDEMEREN
AutoMaatje Wijdemeren is 
inmiddels een begrip ge-
worden in de gemeente. 
Ook in deze tijd hebben we 
veel nieuwe deelnemers 
mogen verwelkomen, bij-
voorbeeld voor ritten naar 
een vaccinatielocatie.

Omdat het aantal ritten snel 
blijft toenemen is AutoMaatje 
op zoek naar vrijwilligers die als 
chauffeur willen rijden in Wijde-
meren. Hou je van autorijden 
en heb je, of maak je graag tijd 
om met enige regelmaat een 
ritje te maken? Lijkt het je leuk 
om als vrijwilliger hieraan mee 
te werken? Rijden voor Auto-
Maatje kun je doen wanneer 
het jou uitkomt en is daardoor 
zeer flexibel vrijwilligerswerk.

“Het is fijn om mensen die an-
ders thuis zitten omdat ze min-
der mobiel zijn, bijvoorbeeld 
omdat ze slecht ter been zijn, 
slecht zicht of gehoor hebben, 
weer te laten deelnemen aan 
het sociale en maatschappelij-
ke leven. Naast vervoer draait 
het ook om persoonlijk contact 
en elkaar een handje helpen. 

Er ontstaan mooie gesprekken 
onderweg en je bouwt vaak 
een band op met de vaste deel-
nemers”.
ANWB AutoMaatje is een loka-
le en vrijwillige vervoersdienst 
waarbij inwoners met hun ei-
gen auto gemeentegenoten 
met een mobiliteitsbeperking 
vervoeren voor een onkosten-
vergoeding van € 0,30 per ki-
lometer. Het kan gaan om een 
ritje naar de dokter, samen win-
kelen, maar ook familiebezoek 
of een dagje uit. Vrijwilligers 
van Automaatje hebben een 
Verklaring omtrent gedrag, een 
inzittendenverzekering en zijn 
onderdeel van het vrijwilliger-
steam van Versa Welzijn Wij-
demeren. Wil jij deelnemer of 
vrijwilliger worden, neem dan 
contact op met de telefooncen-
trale, bereikbaar van ma t/m 
vrij tussen 10:00u – 12:00u, via 
035 694 7455 of mail naar au-
tomaatjewijdemeren@versa-
welzijn.nl. We ontmoeten je 
graag!

ANWB AutoMaatje Wijdeme-
ren is een samenwerking van 
Versa Welzijn, Gemeente Wij-
demeren en de ANWB.

   

Pas op met collectanten
LOOSDRECHT
Wijkagent Paul Stoové waar-
schuwt voor collectanten die 
mogelijk met verkeerde mo-
tieven geld inzamelen. Van 
verschillende kanten wezen 
inwoners van Loosdrecht erop 
dat er iemand met een collec-
tebus aan de deur stond, die 

ze niet vertrouwden. Zo was er 
een jongeman die collecteerde 
voor de Hartstichting, terwijl 
die normaal in april langs de 
deuren gaat, constateerde een 
oplettende mevrouw. Bij twijfel 
vraag naar een legitimatie. Of 
schakel de wijkagent in: 0900-
8844. Of bel desnoods 112.

VRIJHEID toert door de dorpen
Foto: Het beeld op de Parklaan, 
Kortenhoef

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op een koude maandag-
ochtend toert het beeld 
VRIJHEID door de dorpen. 
Metaalboer (en kunste-
naar) Joost Zwagerman 
trekt met de tractor het gi-
gantische gevaarte langs 
(bijna) alle Wijdemeerse 
basisscholen. Tenslotte 
hebben de kinderen de 
1200 flessen die samen 
VRIJHEID vormen, beschil-
derd.

De opening is bij de Jozef-
school in Nederhorst den Berg 
waar de leerlingen op het par-
keerterrein het beeld van 13 m. 
lengte en 4 m. hoogte bewon-
deren. Een beetje trots zijn ze 
toch wel op al die kleurige fles-
sen. Joost Zwagerman is niet 
alleen, hij wordt begeleid door 
leden van het project Licht en 
Kunst Loosdrecht en dorpsco-

ordinator Saskia Hille. Die be-
kommert zich om de aanvoer 
van smakelijke muffins van 
Bakker Jeroen. De wethou-
ders Rosalie van Rijn en Jos 
Kea houden om beurten een 
praatje bij diverse halteplaat-
sen. In Ankeveen blijven de 
muffins in de mand, want er 
zijn geen kinderen bij Jacobs 
Koffiehuis op het marktplein. 
In Kortenhoef staan de leer-
lingen van de Curtevenne en 
de Regenboog vol ongeduld te 
wachten. Voorzichtig manoeu-
vreert de chauffeur de 1200 
flessen die het woord VRIJ-
HEID vormen op de Parklaan. 
GooiTV filmt de aankomst 
en een drone van Drone-Pro 
Hendrik de Vink legt het ge-
beuren van bovenaf vast. Het 
is indrukwekkend, de kinderen 
kijken en luisteren met open 
mond. Een enkeling zoekt 
zijn of haar eigen fles hetgeen 
geen simpele klus is. “Ja, hier 
mag je trots op zijn, dit is echt 
een kunstwerk door jullie ge-
maakt”, vertelt wethouder Jos 
Kea. Meester Eric geniet ook, 

maar had een lichtfestival in 
augustus ook leuk gevonden, 
gezien de bijtende kou. Door 
naar de Zuidsingel waar de 
karavaan stopt bij de Antoni-
usschool. Hier leest Charlotte 
de Zwaan uit groep 7 een mooi 
gedicht voor over het thema 
‘Vrijheid’. De muffins vinden 
nog steeds gretig aftrek. Aan 
de overkant van het kanaal 
wachten de Loosdrechtse kin-
deren op hun VRIJHEID. Eerst 
voor de gymzaal op de Laan 
van Eikenrode bij De Linde 
en de Sterrenwachter, bij het 
eindpunt bij de Porseleinhaven 
in Oud-Loosdrecht verzame-
len de leerlingen van de Ca-
tamaran zich. Net als elders in 
de dorpen zijn ze ook hier blij 
met het resultaat. Er zijn zeg-
ge en schrijve nog 3 muffins 
over als het beeld VRIJHEID 
zijn vaste plek vindt. Nog tot 8 
januari te bewonderen, vooral 
’s avonds mooi in combinatie 
met andere kunstwerken en 
speciale aanbiedingen van de 
Loosdrechtse horeca. Zie ook: 
lichtkunstloosdrecht.nl

Datum: 16 december 2021 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken 

6.   Centraal tellen verkiezingen 2022

7.   Rekenkamerrapport inzicht kosten

      sociaal domein

8.   Rekenkamerrapport inzicht kosten

      jeugdzorg

9.   Het lichtbaken – kerk Oud -Loosdrecht

10. Leges en belastingen

11. Aanpassing APV en Drank en Horecawet

12. Eerste Begrotingswijziging 2021

      Plassenschap Loosdrecht

13. Inkoopbeleid Wijdemeren

14. Zienswijze Wijdemeren begrotings-

      wijziging 2021-10 Regio G&V

15. Actualisering gemeenschappelijke 

      Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

16. Technische wijziging begroting 2021    

      sociaal domein

Bespreekstukken 

17. Bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198

18. Ontwerp VVGB Slotlaan 4

19. Omvorming Plassenschap Loosdrecht

20. Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026

21. Stemming over afvaardiging Raadtafel MRA

Overig

22. Vragenhalfuur

23. Moties Vreemd aan de agenda

24. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal

uitgezonden en kunt u volgen via

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’).

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda digitale raadsvergadering 

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  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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Op je gezondheid
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Naast het Sportakkoord 
om meer te bewegen is 
er een Preventieakkoord 
waar Wijdemeren aan mee-
doet. Met zoveel mogelijk 
lokale en regionale partij-
en wil de gemeente in een 
samenwerkingsverband in 
de Regio Gooi en Vecht-
streek aan de slag. Voor 
het programma is 20.000 
euro beschikbaar. Dat be-
tekent dat de gemeente 
een aantal acties op touw 
wil zetten.

Deze preventie slaat op min-
der roken, minder alcohol en 
minder gewicht. Maar wethou-
der Rosalie van Rijn heeft er 
in samenwerking met sportfor-
mateur Ine Klösters- de Vries 
een eigen Wijdemeerse draai 
aan gegeven. “Eigenlijk zijn 
deze verschijnselen sympto-
men van diepere oorzaken 
zoals eenzaamheid, armoede 
en verveling. Daar willen wij 
onze aanpak op richten. Een 
positieve draai.” Het wordt 
een campagne voor alle inwo-
ners van Wijdemeren om een 
(nog) gezondere leefstijl aan 
te gaan.

Beweeglessen
Voor de jongeren zijn er boks-
lessen. Niet alleen fysiek goed 
voor je, maar door de peda-
gogische begeleiding word je 
ook weerbaarder. Je leert om 

te gaan met tegenslag en ne-
gatieve geluiden. Het werkt als 
je mentaal sterker wordt door 
tegen die boksbal te meppen. 
Voor ouderen komt er stoel-
yoga. Op laagdrempelige wij-
ze, zonder al teveel fratsen, 
lekker bewegen vanuit je 
stoel. En dat is ook bijzonder 
effectief! Daarnaast leer je ook 
anderen kennen, waardoor 
je horizon wellicht wat breder 
wordt. Buurtsportcoach Eva 
Stam zal de Wandelchallenge 
oppakken. U weet het, wande-
len is heilzaam voor lichaam 
en geest.

Zeg het met bloemen
De gemeente gaat de straat 
op met diverse bloemenacties. 
Bewoners worden aangespro-
ken om een ander in het zon-

netje te zetten. Kent u iemand 
die eenzaam is of weet u dat 
een mantelzorger druk bezet 
is met de hulp voor een ander? 
De kans om kort maar krachtig 
een isolement te doorbreken. 
Doe mee!

Verder
Op het programma staan ook 
een theatervoorstelling ‘Play-
back’ en voorlichting over de 
Gezonde School. Waarbij een 
Gezondheidsmarkt ook in het 
verschiet ligt. Concreet wordt 
u via dit blad en andere media 
op de hoogte gehouden over 
waar en wanneer. Wethouder 
Rosalie van Rijn hoopt dat de 
inwoners van de vijf dorpen 
zich massaal zullen aanmel-
den.

   

Jan van der Wilt jubilaris IJsclub Loosdrecht

LOOSDRECHT
8 december jl. was Jan 
van der Wilt 50 jaar lid van 
IJsclub Loosdrecht, een 
bijzonder lange tijd waarin 
veel mooie perioden met 
ijs zijn geweest.

In december 1971 is Jan op 
19- jarige leeftijd toegetreden 
tot het bestuur van IJsclub 
Loosdrecht. Hij startte als 
penningmeester. Na een aan-
tal jaren heeft Jan de voorzit-

tershamer van Adriaan Doets 
overgenomen. Een groot aan-
tal jaren heeft hij dit met veel 
plezier gedaan. Het was voor 
Jan tijd om de voorzittersha-
mer over te dragen, toen de 
ijsclub steeds groter werd met 
Jeugdschaatsen en de Trai-
ningsgroep. Het schaatshart 
van Jan ligt nog altijd bij na-
tuurijsbaan de Lange Akker. 
Als er maar een paar nachten 
vorst zijn geweest staat Jan 
met zijn meetstok op het ijs om 
de ijsdikte te meten. Zodra het 
ijs dik genoeg is bevonden, 
kunnen de voorbereidingen 
worden getroffen om de ijs-
baan te openen. Jan, bedankt 
voor al je inzet tot nu toe. We 
hopen je nog lang bij de ijsclub 
te houden!

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
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Positieve gezondheid is een 
concept dat ongeveer tien jaar 
geleden werd ontwikkeld door
voormalig huisarts en onderzoeker
Machteld Huber.
“Toen zij zelf ernstig ziek werd, 
kwam ze erachter dat zij zelf 
grote invloed had op haar eigen 
gezondheid en herstel. En dat je 
naast ziek zijn, ook heel gezond 
kan zijn. Gezondheid is een veel 
breder begrip. Het gaat vooral 
over de veerkracht van mensen 
om met dingen om te gaan.” 

Kijken naar wat wel goed gaat
In haar werk stimuleert Lameris
dat professionals positieve 
gezondheid meer hanteren in 
gesprekken met mensen.
“Die brede blik bestaat uit de 
zes dimensies lichamelijke
gezondheid, mentaal welbevin-
den, kwaliteit van leven, mee-
doen en dagelijks functioneren.
Al die dingen hebben invloed 
op je gezondheid en hoe je je 
voelt. Er zijn veel mensen met 
lichamelijke klachten waarbij 
er medisch niks te vinden is. Wij 
hebben praatplaten ontwikkeld 

die professionals kunnen
gebruiken in gesprekken met 
mensen. Hiermee wordt het 
gesprek veel breder aangegaan. 
Het doel van deze gesprekken
is om te horen hoe het echt met
iemand gaat en wat voor mensen
belangrijk is.”

Zingeving en meedoen
Mensen hebben, volgens Lameris,
zelf veel invloed op de eigen
gezondheid. “Bij positieve
gezondheid staat de mens en 
wat voor hem belangrijk is
centraal. Je kunt natuurlijk
zorgen voor een gezond lichaam 
door gezond te eten, voldoende
te bewegen en zorgen voor 
voldoende nachtrust. Maar ook 
het hebben van zingeving door 
bijvoorbeeld werk, vrijwilligers-
werk of zorgen van anderen, is 
van invloed op je gezondheid. 
Zodat je een reden hebt om je 
bed uit te komen.” 
Daarnaast is ‘meedoen’ van
belang. “De mens is een sociaal
wezen, dus het hebben van 
contacten met anderen en je 
verbonden voelen met de

mensen in je buurt is heel be-
langrijk. In Wijdemeren zijn er 
verschillende mooie initiatieven 
waarbij mensen met elkaar in 
contact kunnen komen, zoals 
wandelgroepen, samen sporten 
of tuinieren. Het is goed voor je 
lichaam en geest om dat samen
met anderen te doen.
Die binding heeft veel effect op 
je gezondheid.” 

Mijnpositievegezondheid.nl
Wie wil weten aan welk aspect 
van positieve gezondheid je zelf 
meer aandacht kunt besteden 
kan een digitale vragenlijst 
invullen op www.mijnpositieve-
gezondheid.nl. 
Ook welzijnswerkers kunnen 
mensen verder helpen. “In een 
gesprek met een welzijnswerker 
kun je erachter komen wat voor 
jou belangrijk is.
Zij zijn ook goed op de hoogte 
van lokale initiatieven en
kunnen meedenken wat bij jou 
het beste aansluit.”

Ook de campagne 30-dagen-
gezonder is opgezet vanuit de 
brede blik van positieve
gezondheid. “Hierbij willen we 
mensen stimuleren om, alleen 
of samen met anderen, een 
uitdaging aan te gaan. Dan kan 
bijvoorbeeld elke dag 5.000 
stappen lopen, 30 dagen niet 
snoepen, maar ook elke dag een 
compliment geven.” Aanmelden 
voor deze campagne kan via: 
www.30dagengezonder.nl.

De tip van
Dominique
Domique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en 
Loosdrecht. Zij ondersteunt 
mensen die gezonder willen 
leven. Op deze pagina geeft 
zij de komende weken tips 
om gezonder te leven.

Deze week: Verander je 
gedrag in kleine stapjes.

Als je gezonder wil leven stel je 
jezelf een bepaald doel. Dat doel 
valt uit elkaar in verschillende 
thema’s: voeding, beweging, 
slaap en ontspanning. Zo kan 
het bijvoorbeeld jouw doel zijn 
om meer met je kleinkinderen te 
willen spelen. Dat wil je bereiken 
door bewuster met voeding 
om te gaan, meer te bewegen, 
meer tijd voor jezelf te maken 
en ervoor te zorgen dat je beter 
gaat slapen. Deze doelen zijn 
‘te groot’. Mensen willen vaak 
grote stappen zetten. Die houd 
je dan niet vol, wat maakt dat je 
gefrustreerd raakt en helemaal 
afhaakt. Als je kleine stapjes 
zet, ervaar je meer succeserva-
ringen en is het makkelijker om 
je doelen vol te houden. Verzin 
dus kleine stapjes en maak die 
zo concreet mogelijk. Van het 
doel ‘ik wil meer bewegen in 
mijn dagelijkse patroon’, maak 
je dan: ‘ik ga iedere dag een 
half uur wandelen’. Of: ‘ik ga in 
plaats van met de auto, met de 
fi ets naar mijn werk’. Maak je 
doelen meer concreet door te 
plannen: ‘als ik dinsdag uit mijn 
werk kom, dan ga ik eerst eten 
en daarna sporten’.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl

‘Het accent ligt
niet op ziekte

maar op
veerkracht van

mensen’ 

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte,
maar op mensen zelf. “Het gaat daarbij om de veerkracht 
van mensen om met dingen om te gaan”, legt Irma Lameris 
uit. Als adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Gooi- en 
Vechtstreek leidt zij het project ‘positieve gezondheid’.
“Ik stimuleer dat zoveel mogelijk professionals in de zorg, 
zoals huisartsen en welzijnswerkers, denken en werken
vanuit de brede blik van positieve gezondheid. Hiermee willen
we bereiken dat er meer gekeken wordt naar de mens en zijn 
mogelijkheden en wat voor hem belangrijk is.”

Bij Positieve Gezondheid
staat de mens centraal

Foto: Inge Jansen Fotografi e
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Het is bijna zover!
Ingezonden brief

Nog een paar maanden 
slechts scheiden ons van een 
totale vernieuwing van onze 
gemeenteraad. Tijd om eens 
rustig na te denken over de be-
reikte resultaten en vooruit te 
zien naar nieuwe uitdagingen. 
Er waren voor DorpsBelangen 
successen en teleurstellingen 
in de afgelopen vier jaar. Suc-
cessen op het gebied van de fi-
nale afronding van zeer langlo-
pende dossiers. Daar zijn de 
nieuwe leden van de raad ze-
ker blij mee. Revindicatie en 
Dorpscentrum Loosdrecht zijn 
afgerond en voor het dorps-
centrum wachten we nu op de 
definitieve invulling. Mooi is het 
daar in ieder geval. Gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen 
is volop in ontwikkeling en er 

zijn flinke stappen gezet ten 
aanzien van het beheer van 
onze mooie plassen.
Teleurstellingen waren er ook. 
Woningbouw is en blijft no-
dig voor het behoud van onze 
dorpen. Er zijn mensen die 
ontkennen dat er woningnood 
heerst in Wijdemeren, maar 
ja die wonen dan ook prima in 
hun, in voorheen natuurgebied, 
gebouwde woningen. En daar 
loop je als raadslid tegenaan. 
Op het moment kan en mag er 
alleen gebouwd worden indien 
de aanwonenden het goed 
vinden….. en verrassing….die 
vinden het dus niet goed. Par-
ticipatie is uitstekend maar dat 
betekent niet dat iedereen zijn 
zin kan krijgen. Langlopende 
en gemeenschapsgeld verslin-

dende processen volgen. Uit-
eindelijk komt er dan een ma-
ger aftreksel of zelfs helemaal 
niets van de grond. Hierbij roep 
ik de woningzoekenden op om 
zich te roeren. Woningzoeken-
den laat van je horen in grote 
getale net zo veelvuldig en luid 
als de inwoners die het NIET 
willen. Tweehonderd aanmel-
dingen voor een bouwplan van 
veertig…en 900 aanmeldingen 
voor 16 tiny houses! Volgens 
mij zegt dat genoeg over de 
woningnood in onze gemeen-
te. Sluit de rijen en laten we 
met elkaar zorgen dat er ge-
woond kan worden.

Ria Hennis,
raadslid DorpsBelangen

   

Een knallend betoog in de raad
Ingezonden brief

De meerderheid van de raad 
(eigenlijk alle partijen behalve 
het CDA) wil een lokaal vuur-
werkverbod vanaf 2022. Wij 
zijn daar niet blij mee.
Gewoon normaal legaal vuur-
werk hoort bij onze nieuwjaar-
straditie net als oliebollen en 
champagne. We moeten met 
elkaar plezier kunnen beleven 
en kunnen kijken naar al dat 

moois wat we een keer per 
jaar mogen afsteken van onze 
regering. De gemeente moet 
dit plezier niet willen afpak-
ken. Daarnaast vinden wij dat 
we beter kunnen handhaven 
op wat echt overlast geeft en 
dat is het afsteken van illegaal 
vuurwerk en het afsteken van 
vuurwerk buiten oudejaars-
avond om. Ook zal het illegale 

vuurwerk toenemen als je het 
legale vuurwerk verbiedt. Dit is 
zeer onwenselijk!
Voor de duidelijkheid: Wij zijn 
ook tegen illegaal vuurwerk; 
We zijn tegen het afsteken bui-
ten de toegestane tijden; We 
hebben het niet over dit jaar 
want daar is een landelijk ver-
bod.
       Team CDA

   

Wegens succes verlengd
Ingezonden brief

Op de website van D66 kunt u 
sinds begin november uw idee-
en kwijt over de invulling van 
deze nieuwe woonwijk. Met 
uw steun kan dit een prachti-
ge wijk worden. De einddatum 

stond eerst op 30 november. 
Dit wordt nu vanwege de vele 
leuke suggesties: 31 decem-
ber. D66 gaat dit dan inbren-
gen in de gemeenteraad. 
Onze invulling van participatie 

vooraf. Hoe kunt u meedoen? 
Ga naar https://padlet.com/my-
riamkij/8a8dml9h4oudkzxi

Wim van Oudheusden
D66 Wijdemeren

   

Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari
REGIO
IkPas gaat op 1 januari van 
start. Bij deze landelijke 
actie worden mensen op-
geroepen een maand geen 
alcohol te drinken. 

Ruim 8 op de 10 volwassenen 
drinken wel eens alcohol. En 
bijna 1 op de 5 volwassenen 
in de regio drinkt overmatig 
(vrouwen meer dan 7 glazen 
per week, mannen meer dan 
14 glazen per week). Af en toe 

een glas alcohol drinken kan 
ongemerkt overgaan in een 
gewoonte. IkPas kan helpen 
om deze gewoonte te doorbre-
ken.
Deelnemers aan IkPas worden 
zich bewuster van de keuzes 
die ze kunnen maken om wel 
of niet te drinken. De ervaring 
leert dat meedoen aan IkPas 
nog meer oplevert: zo voelt 
62% zich fysiek fitter, slaapt 
55% beter en verliest 32% ge-
wicht. Deelnemers van IkPas 

ontvangen tijdens de alcohol-
vrije periode informatie, tips 
en recepten voor alcoholvrije 
drankjes. In Gooi en Vecht-
streek deden vorig jaar ruim 
600 mensen mee met de actie. 
Voor sommige mensen is een 
maand geen alcohol drinken 
moeilijker dan ze van tevoren 
dachten.

Meer informatie over extra on-
dersteuning is daarom te vin-
den op www.ggdgv.nl/ikpas.

Lokale VVD is tegen groot-
schalig bouwplan Zuidsingel 
fase 8
Ingezonden brief

Twee weken geleden heeft 
VVD-kamerlid Daniël Koer-
huis op uitnodiging van wet-
houder De Kloet een bezoek 
gebracht aan het recreatie-
park aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk, dat eerder dit 
jaar een nieuwe eigenaar 
kreeg. Wethouder De Kloet 
wilde met de heer Koerhuis in 
gesprek omdat de gemeente 
Wijdemeren het een onge-
wenste ontwikkeling vindt dat 
projectontwikkelaars recre-
atieparken opkopen om er 
vervolgens luxe vakantiewo-
ningen te bouwen, als gevolg 
waarvan recreanten die al 
vele jaren op een park verblij-
ven het veld moeten ruimen. 
Omdat gemeenten hier op dit 
moment geen regels aan kun-
nen stellen, is landelijk beleid 
nodig. Tijdens het bezoek aan 
het recreatiepark is de heer 
Koerhuis door wethouder De 
Kloet gevraagd om ook op de 
Emmaweg in Kortenhoef te 

gaan kijken. Dit bezoek was 
niet gepland en de heer Koer-
huis was daarom niet op de 
hoogte van het standpunt van 
de lokale VVD.

Wij hechten eraan om te be-
nadrukken dat de VVD geen 
voorstander is van het groot-
schalige bouwplan Zuidsin-
gel fase 8. De VVD-fractie is 
het met het standpunt van de 
provincie eens en heeft zich 
daarover een aantal maanden 
geleden ook zo uitgesproken. 
Afgezien van de ruimtelijke 
aspecten heeft een bouwplan 
van deze omvang een goede 
ontsluiting nodig om al het bij-
komende verkeer af te wikke-
len. Dat is voor een bouwplan 
van deze omvang op deze lo-
catie niet mogelijk.

Bo de Kruijff,
VVD-fractie Wijdemeren

Totale inzet

Ongekende wilskracht

Positiviteit

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de strijd 
die hij heeft geleverd, delen wij u mede dat 

na een zeer actief, zorgzaam en liefdevol leven, 
toch nog sneller dan verwacht, aan zijn laatste vaart 

is begonnen, onze lieve en dappere 

Hendrik - Jan Top
- Henk -

Ontelbare herinneringen koesterend en 
voor altijd in onze gedachten!

8 februari 1945         Loosdrecht         7 december 2021

Alie
Ronald en Anique
Sandra

We hebben op 14 december afscheid genomen 
van Henk.

Correspondentieadres: Flits 27, 1231 SM  Loosdrecht

FAMILIEBERICHTEN
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Rotary Wijdemeren verkoopt recordaantal 
zakken hout
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
De Rotaryclub Wijdeme-
ren heeft de afgelopen tijd 
in het teken gestaan van 
hout. Zoals ieder jaar ver-
koopt de Rotaryclub zak-
ken hout aan inwoners van 
Wijdemeren. Een zak hout 
kost € 7,50 en bij aanschaf 
van 10 zakken krijgt men 
de elfde zak gratis. Boven-
dien wordt het hout op af-
spraak thuisbezorgd.

Momenteel is het lastig aan 
hout komen. De houtprijzen 
liggen ook relatief hoog. Om-
dat de Rotaryclub niet het ri-
sico wilde lopen om te weinig 
hout op voorraad te hebben, 
kocht de groep heel optimis-
tisch 500 zakken hout in. Dat 
had echter wel als gevaar, dat 
ze met een overschot bleven 
zitten, want zoveel hout heb-
ben is nooit eerder verkocht. 
Of het door de stijgende gas-

prijzen, corona of wellicht wat 
anders komt, weet niemand, 
maar nog nooit eerder is de 
actie zo succesvol gebleken. 
Bijna alle 500 zakken zijn 
uitverkocht! Zo’n 45 klanten 
hebben een of meer zakken 
hout weten te bemachtigen. 
Hier zaten terugkerende klan-
ten bij, maar ook veel nieuwe. 
Mocht je nog een zak willen 
bemachtigen, mail dan snel 
naar hout@rotarywijdemeren.
nl voor meer informatie.

Laatste partijen thuisbe-
zorgd
De Rotaryclub Wijdemeren 
organiseert deze actie al 12 
jaar. Dit jaar is het hout vooraf 
gekloofd en in een bulk inge-
kocht. De voorgaande weken 
werd het hout door vrijwilligers 
in zakken gedaan en bij de 
klanten thuisbezorgd. Afge-
lopen zaterdag 11 december 
werden de laatste rondes ge-
reden om al het hout te bezor-
gen. Het weer was gunstig, 

het najaarszonnetje deed zijn 
best en van regen of wind was 
geen sprake. Een perfecte dag 
om het hout op de aanhanger 
te laden en bij de verschillende 
adressen af te leveren. Zo’n 
10 vrijwilligers waren deze dag 
druk in de weer en dankzij de 
Rotary zit iedereen er deze 
winter weer warmpjes bij.

Opbrengst voor verenigin-
gen
De winst komt ten goede aan 
verenigingen in de regio. Met 
een beetje geluk kunnen ze dit 
jaar niet 3, maar 4 verenigin-
gen een schenking van € 250,- 
geven. Dat geld is eerder al ten 
goede gekomen aan een mu-
ziekvereniging, een scouting-
groep en diverse sportclubs. 

Verenigingen kunnen zichzelf 
nog steeds aanmelden: stuur 
een mailtje naar hout@rotary-
wijdemeren.nl, vertel iets over 
de vereniging en, heel belang-
rijk, schets een beeld wat de 
vereniging met die € 250,- wil 
gaan doen. Na de Kerstvakan-
tie kiest de groep 3 of 4 vereni-
gingen uit.

Herstel legakkers in Kievitsbuurten gestart
LOOSDRECHT
Binnen het project ‘Herstel 
en duurzaam behoud leg-
akkerlandschap in de Kie-
vitsbuurten’ voert gemeen-
te Stichtse Vecht 6 pilots 
uit om te onderzoeken wel-
ke soorten natuurvriende-
lijke beschoeiing het beste 
werkt om de resterende 
legakkers te beschermen.

Ontstaan van het landschap
In het Loosdrechts Plassenge-
bied liggen bij de Scheendijk 
twee gebieden met legakkers: 
de noordelijke en de zuidelijke 
Kievitsbuurt. Dit zijn restanten 
uit de tijd dat in het gebied nog 
op grote schaal veen werd ge-
wonnen. Op de legakkers werd 
het opgebaggerde veen uitge-
spreid zodat het kon indrogen 
tot turf. Helaas is de oeverbe-
scherming van veel legakkers 
zwak. Door wind en golfslag 
zijn veel legakkers verdwenen 
en ontstonden uiteindelijk gro-
te open plassen. De gemeente 
wil graag dat de resterende en 
unieke legakkers in de Kievits-
buurten behouden blijft. Het is 
een icoon van de cultuurhisto-

rie en het is een fantastische 
plek om te recreëren. Met dit 
project stimuleert de gemeen-
te de aanleg van natuurvrien-
delijke beschoeiingen. Dat is 
goed voor de natuur en voor 
de waterkwaliteit.

Planning
De voorbereidingen voor deze 
pilots zijn inmiddels gestart. 
Donderdag 9 december is het 
bouwbord onthuld door Maar-
ten van Dijk, wethouder natuur 
en landschap in Stichtse Vecht 
en Jan-Jaap de Kloet, advi-
seur gebiedsakkoord Oostelij-
ke Vechtplassen bij het Plas-
senschap Loosdrecht e.o. en 
verantwoordelijk wethouder in 
Wijdemeren. Volgens planning 
zijn de uitvoerende werkzaam-
heden in de Kievitsbuurten 
rond 15 maart 2022 afgerond 
en zullen de pilots starten. Het 
weer speelt hier een rol in.

Pilots
De locaties van de legakkers 
zijn strategisch gekozen om 
verschillende omstandighe-
den te testen. Ook is gekeken 
naar de beschermende wer-

king voor de achterliggende 
legakkers. De pilots worden 
minimaal 2 groeiseizoenen 
gemonitord. Na afloop van de 
pilots, in het najaar van 2023, 
komt er een subsidieregeling 
voor de 2 meest succesvol-
le technieken. Particulieren 

kunnen zo voordelig hun be-
schoeiing vervangen en tege-
lijk de natuur en de waterkwa-
liteit vooruit helpen.

Aanpak Oostelijke Vecht-
plassen
Dit project is onderdeel van 

de Aanpak Oostelijke Vecht-
plassen. Binnen deze aanpak 
werken 21 partners aan ruim 
25 projecten die samen de 
natuur, de waterkwaliteit en 
de recreatiesector in dit unie-
ke beschermde natuurgebied 
verbeteren.
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Westeneng Verbeek Makelaardij en De Witte 
Raaf Makelaars bundelen krachten
‘S- GRAVELAND
De Witte Raaf Makelaars en 
Taxateurs – al jaren geves-
tigd aan het Noordereinde 
in ‘s-Graveland – gaat van-
af 1 januari 2022 onderdeel 
uitmaken van Westeneng 
Verbeek Makelaardij. Ar-
win Westeneng en Michiel 
Verbeek hebben samen 
met de huidige eigenares-
se Monica Tournier half de-
cember overeenstemming 
bereikt.

Door de bundeling van krach-
ten ontstaat er een regionaal 
netwerk, waarbij opdracht-
gevers nog steeds op lokaal 
niveau geholpen worden. ‘Als 
makelaar moet je midden in 
je markt staan, met de voe-
ten in de klei!’ begint Arwin 
Westeneng. ‘Door een derde 
vestiging tussen Bussum en 
Hilversum, kunnen wij onze 
opdrachtgevers nog beter van 
dienst zijn. Er ontstaat door de 

overname een groter werkge-
bied waarvan zowel de kopers 
en verkopers van woningen 
als de zakelijke opdrachtge-
vers profijt hebben. ’Het team 
van De Witte Raaf Makelaars 
kijkt vol vertrouwen uit naar 
de verandering. Er breekt een 
nieuw tijdperk aan! Naast de 
vertrouwde gezichten van Kit-
ty en Anita, blijft Monica onder 
andere betrokken als taxateur. 
Monica Tournier, eigenaresse 
van De Witte Raaf Makelaars: 
‘Ik kan mij door deze samen-
werking nog meer focussen 
op hetgeen ik al jaren met 
plezier doe, maar waar ik te 
weinig tijd voor had. Advise-
ren bij nieuwbouwprojecten en 
het uitvoeren van planschade 
taxaties vallen hier bijvoor-
beeld onder. Ik ben erg blij 
met deze nieuwe fase in ons 
bestaan.’ Deze overname past 
binnen de strategie van Wes-
teneng Verbeek Makelaardij. 
Vanaf de oprichting, inmiddels 

twaalf jaar geleden, staan de 
kernwaarden betrouwbaar, 
actief en persoonlijk hoog in 
het vaandel. ‘Door de derde 
vestiging ontstaat er een soli-
de driepoot Bussum – Hilver-
sum – Wijdemeren midden in 
de regio Gooi- en Vechtstreek. 
Met deze groei naar drie ves-
tigingen met in totaal tien col-

lega’s, versterken wij onze be-
trouwbaarheid, worden wij nog 
actiever en waarborgen wij de 
persoonlijke dienstverlening.’ 
vertelt Michiel Verbeek.

In het eerste kwartaal van 
2022 worden de veranderin-
gen zichtbaar. De naam De 
Witte Raaf Makelaars zal dan 

worden veranderd in Weste-
neng Verbeek Makelaardij. De 
etalage en het kantoor worden 
dan in de nieuwe huisstijl ge-
stoken. ‘U bent en blijft van 
harte welkom op het Noor-
dereinde 59 met al uw vragen 
omtrent uw woning!’ sluit het 
drietal vol enthousiasme af

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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Vertrouwen
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

December. De donkerste 
maand van het jaar, waarin het 
blad is gevallen, de meeste 
vogels zijn vertrokken en de 
natuur stil lijkt te staan. Waar-
in we gelukkig ook met elkaar 
kunnen vieren dat het weer 
lichter gaat worden en dat er 
vertrouwen in de toekomst is. 
Vertrouwen dat alles wat nu 
in knop aanwezig is weer uit 
gaat lopen en blad en vrucht 
vormt. Deel dat vertrouwen 
door een plantenbed te schen-
ken aan iemand anders of aan 
jezelf. Een stukje aarde waar 
het ieder jaar weer voorjaar 
wordt. Stichting Grondbeheer 
beheert zulke stukjes grond 
in ons land, die worden voor 

altijd biologisch-dynamisch 
gebruikt en uitgegeven aan 
toekomstige pachters. Inmid-
dels beheren zij 542 ha van 
24 bedrijven. Wij zijn blij en 
trots als ook Land- en Bosch-
zigt aan dat lijstje toegevoegd 
kan worden. We zijn binnen 5 
maanden al over de helft van 
het bedrag dat nodig is voor de 
aankoop door stichting Grond-
beheer. Onze tuin heeft 250 
genummerde groentenbedden 
die door een schenking van 
€750.- vrijgesteld kunnen wor-
den. De biet, hij lijkt helemaal 
niet zo spectaculair. Maar een 
mooi symbool van opgeslagen 
kracht van de zon die overwin-
tert en het volgend seizoen tot 
bloei komt. Vanzelfsprekend 
zijn kleinere donaties en obli-
gaties ook welkom.

De Vijfde Plas hoort er ook bij

Door: Herman Stuijver

BREUKELEVEEN
Hoe het kwam, is ongewis, 
maar in onze Winterspecial 
werd melding gemaakt van 
twee Loosdrechtse ijsver-
enigingen, terwijl de 3e, 
schaatsvereniging De Vijf-
de Plas uit Breukeleveen, 
er wel degelijk bij hoort.

Een vereniging die al zeker 
vanaf 1942 bestaat. Misschien 
zelfs langer, maar dat kan niet 
worden geverifieerd omdat het 
archief helaas getroffen werd 
door een brand. Een bloeien-
de vereniging die het afgelo-
pen jaar er zelfs zo’n 25 leden 
erbij kreeg op een totaal van 
350 schaatsers. De vierde en 
vijfde plas vormen het territo-
rium van De Vijfde Plas, waar 
de IJLP de eerste, tweede en 
derde plas bestrijkt. Het hoofd-
kwartier van deze bijna 80-jari-

ge bevindt zich aan De Strook, 
het strand tussen Breukele-
veen en de gemeente Sticht-
se Vecht. Vandaar uit kun je 
prachtige toertochten maken. 
Dit jaar hadden de leden van 
de Vijfde Plas het bijzonder 
druk aan de Strook. U kent 
de beelden van duizenden 
schaatsliefhebbers uit heel 
Nederland die in de tweede 
week van februari het ijs op-
zochten. Een officiële schaats-
baan was verboden, maar dat 
weerhield niemand de ijzers 
onder te binden. Zelfs Al Ja-
zeera kwam met cameraploeg 
en verslaggever langs met een 
item over de dikte van het ijs. 
Zo werd De Vijfde Plas we-
reldnieuws. De Vijfde Plassers 
zijn het hele weekend bezig 
geweest met EHBO verlenen, 
wakken afzetten, schaatsers 
helpen, verkeer regelen, enz. 
Ternauwernood heeft een vrij-
williger een man kunnen red-

den die geen kans zag om uit 
een wak te komen. Met gevaar 
voor eigen leven lukte het de 
jonge Vijfde Plasser de man 
weer op het ijs te krijgen en 
achter op de quad te hijsen 
en met volle snelheid naar de 
EHBO- post op De Strook te 
brengen. “We hebben zo goed 
als mogelijk geprobeerd van 
alles te doen, maar het leek 
soms een gekkenhuis. Ge-
lukkig hebben er verder geen 
calamiteiten plaatsgevonden”, 
vertelt secretaris Louis B. 
Kagenaar. Die bijzonder te-
vreden is over het feit dat zich 
een ‘jonge garde’ aandient om 
te helpen als vrijwilliger. Ook is 
de samenwerking met de twee 
Loosdrechtse ijsverenigingen 
prima. Het moge duidelijk zijn 
dat De Vijfde Plas een plaats 
verdient tussen de andere Wij-
demeerse verenigingen.

   

Boom wordt geveld
LOOSDRECHT
Helaas moet i.v.m. ziekte de 
mooie boom voor de Hervorm-
de kerk in Oud-Loosdrecht 
verwijderd worden. Bij een 
onderzoek van de gemeente 
Wijdemeren is dit naar voren 
gekomen en is hij niet meer te 
redden. Hij vormt een gevaar 
voor de omgeving en wordt 
a.s. vrijdag vakkundig geveld. 
Het is jammer dat de omwo-
nenden deze mooie boom 
moeten gaan missen. Geluk-
kig is Lichtbaken Loosdrecht 
voornemens om weer een 
mooie boom terug te plaatsen. 
In de uitgave van volgende 
week zullen we terugkomen 
op de stand van zaken betref-

fende de overeenkomst tus-
sen de Hervormde Gemeente 

Loosdrecht en de stichting 
Lichtbaken Loosdrecht.

Nieuw in Nederhorst den Berg:

www.kattenhotelvechtzicht.nl
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WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Kapelstraat 18  |  BUSSUM

bussum@wvmakelaardij.nl
035 - 2200012

WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Groest 22  |  HILVERSUM

hilversum@wvmakelaardij.nl
035 - 6319191

WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Noordereinde 59  |  ‘S-GRAVELAND 

wijdemeren@wvmakelaardij.nl
035 - 6562624

Uw NVM-makelaar met lokale kennis
 en regionale slagkracht!

bussum  |  hilversum  |  wijdemeren  |  wvmakelaardij.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U BIJ VERKOOP VAN UW  WONING 
€ 500,- INTRODUCTIEKORTING OP UW PRESENTATIEPAKKET

(Deze korting geldt voor nieuwe opdrachten in gemeente Wijdemeren, vraag naar de voorwaarden.)


