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Het Lichtbaken bedankt 
Loosdrecht

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Terwijl buiten de laatste 
blokken hout van de zieke 
eik op het kerkplein wor-
den weggezaagd, neemt 
binnen een bont gezel-
schap de tijd om de Loos-
drechtse gemeenschap te 
bedanken voor de giften. 
Er zit op dat moment exact 
€ 175.431, 14 in de kas van 
stichting Het Lichtbaken 
om de NH- kerk een herbe-
stemming als sociaal-cul-
tureel centrum te geven.

“We zijn de Loosdrechters erg 
dankbaar, want ruim 63.000 
euro van dat bedrag is opge-
bouwd door kleine giften van 
de inwoners, het leeft enorm”, 
zegt voorzitter Peter Op de 
Beek die wordt bijgestaan 
door bestuursleden Ria Moor-
man, Jacob van der Meulen 
en Anne Blauw. Op 31 de-
cember hoopt Het Lichtbaken 
de koopakte te ondertekenen. 
Het bestuur van de NH kerk, 
vertegenwoordigd door Wytse 
Lamme en Goof Mur is verguld 
met deze koper. “Het is een 
bestemming die geheel past 
in de sfeer van dit historische 

gebouw”, voegt Mur eraan toe. 
Ook de rouw- en trouwdien-
sten zullen gewoon plaats-
vinden in de voormalige kerk. 
Het streefbedrag om er een 
fraaie ontmoetingsplaats voor 
en door Loosdrechters van te 
maken, is € 225.000. Jacob 
van der Meulen wijst erop dat 
men pas aan het begin van 
een proces staat. De stichting 
wil daarnaast een daghoreca 
en terras laten bouwen, met 
een Bed&Breakfast. “Tenslot-
te is dat noodzakelijk om een 
gestage inkomensstroom te 
genereren.” De vloer, bestaan-
de uit eeuwenoude grafste-
nen, het majestueuze orgel 
en de typerende raampartijen 
vormen de omlijsting van een 
ruimte voor ongeveer 150 zit-
plaatsen, waarin van alles kan 
plaatsvinden.

-Lees verder op pagina 2-
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Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

Wenst iedereen een
fijne pakjesavond!

Wenst iedereen hele
gezellige feestdagen! Wij wensen u sfeervolle

kerstdagen toe en veel
woongenot in 2022!

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

Emotie kopen met verstand?
Neem daarbij

Vuister in de hand!

De favoriete makelaar
van ‘t Gooi. Sinds 1966

Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht 
wenst u fijne Kerstdagen en een goed 

en gezond begin van 2022!
Rob Allessie & Jade de Kip
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Boom
De karakteristieke boom naast 
de kerk moest helaas vanwe-
ge zwammen worden geveld. 
Maar er komt spoedig een 
nieuwe boom, dit keer een Ko-
lombeuk. Met een stam van ± 
40 cm. doorsnee en zo’n 5 me-
ter hoogte kost dat 2000 euro. 
En dan springt AH- winkelier 
Dennis Lankreijer in de bres. 
Vanaf 27 december gaat de 
opbrengst van de statiegeld-
bonnetjes van zijn supermarkt 
naar de nieuwe boom. “Kijk, 
dat is het mooie”, sluit Peter 
Op de Beek af, “het is echt 
een samenwerkingsverband 
van inwoners, ondernemers 
en gemeente die betrokken 
zijn bij het dorp.”

U kunt nog meedoen! Graag 

uw gift naar: NL20 RABO 0362 
3679 30. Meer info? info@

lichtbaken-loosdrecht.nl  
www.lichtbaken-loosdrecht.nl

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

Hele fijne feestdagen en een gezond
en gekapt 2022 toegewenst!

Wout Jolanda Ineke Isabel
Kapsalon • Schoonheidssalon • Cryolipolyse

Nootweg 61 • Loosdrecht • tel. 582 72 21

www.knippandje.nl

B U F F I N G O P T I E K . N L

Neuweg 24
Hilversum
035-624 99 60

Nootweg 59
Loosdrecht
035-240 01 23

buffi  ngoptiek.nl

2022

Wij wensen u de 
beste lenzen
voor

Wij wensen u de Wij wensen u de 

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

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2022

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

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

Verse Varkenshaasjes
Appeltjes in
Veenbessensaus
Gourmet- en Fondueschalen
Borrelplanken
Kerstpaté’s
Biologische kazen
De echte Jamon Iberico Pata 
Negra Bellota!

Onze kerst tips:
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Beste inwoners en ondernemers van Wijdemeren
Kerst is traditioneel een tijd 
van bezinning, hoop en sa-
menkomst. Velen van ons vie-
ren die feestdagen met elkaar. 
Het is de start van een periode 
in het jaar waarin wij als sa-
menleving het oude jaar afslui-
ten en met nieuw vertrouwen 
en hoop vooruit kijken naar 
het nieuwe jaar. De meesten 
van ons doen dit in gezamen-
lijkheid, met onze families en 
vrienden, in onze geloofs-
gemeenschappen en in onze 
gemeente.

Dit jaar valt er een verdrietig 
laagje over de feestdagen. 
Opnieuw zijn we in een lock-
down beland. Niet door eigen 
toedoen, maar door de onbe-
heersbaarheid en onvoorspel-
baarheid van een virus. Alle 
pogingen die we als mensheid, 
wereldwijd, doen om het virus 
de kop in te drukken, lijken
onvoldoende. Dat is ontmoedi-
gend, voor ons allemaal. 

Hoe vaak kan je nog tegen 
mensen zeggen: hou vol, nog 
even. Hoe vaak kan je tegen 
ondernemers zeggen: het 
komt goed, wij steunen jullie. 

Hoe vaak kan je tegen men-
sen die in eenzaamheid leven 
zeggen: wij denken aan jou. 
Voordat we het weten, zijn 
de woorden leeg en beteke-
nisloos, omdat we ze té vaak 
hebben gebruikt en er mis-
schien te weinig echte inhoud 
aan hebben gegeven.

Wie mij kent, weet dat ik een 
optimistisch mens ben. Ook nu 
weet ik dat wij als samenleving 
hier weer doorheen komen. Ik 
geloof in de positieve kracht 
en veerkracht die wij als mens-
heid in ons hebben. Ik geloof 
vooral in onze gemeente waar 
omkijken naar elkaar en zorg 
dragen voor elkaar hoog in het 
vaandel staan. 

Dus ik doe een beroep op u in 
deze tijden. Probeer positief te 
blijven, te denken aan al het 
goede wat het leven ons biedt. 
Liefde, vriendschap, familie, 
kinderen en kleinkinderen. 
Lieve buren, de prachtige na-
tuur; er is zo veel schoonheid 
om ons heen. Velen van ons 
genieten van deze vorm van 
rijkdom en dat kan een virus 
of lockdown ons niet afnemen. 

Laten we dankbaar zijn voor 
wat we wél hebben en ons 
ontfermen over wie het minder 
goed heeft. 

Probeer ook te denken aan 
diegenen die het nu extra 
zwaar hebben: een alleen-
staande buurman, de on-
dernemer die dicht moet, de 
kinderen die de structuur van 
school nodig hebben en hun 
vrienden missen. En denk als-
tublieft ook aan de mensen die 
in de zorg werken, zij zorgen 
voor ons als we ziek zijn, ook 
nu, ondanks dat ze al zo lang 
onder hoge druk werken.

Ik sluit af met een welgemeen-
de eindejaarsgroet. Ik hoop 
dat 2022 een veel beter jaar 
voor ons allemaal wordt, in 
goede gezondheid en voor-
spoed. Ik kijk er naar uit om 
u volgend jaar weer tegen te 
komen in onze dorpen. Een 
fijne jaarwisseling gewenst en 
tot gauw. 

Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

   

Vuurwerkverbod ter discussie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De komende jaarwisseling 
is er sowieso een landelijk 
vuurwerkverbod in ver-
band met de coronapande-
mie. Maar in de toekomst 
wil de meerderheid van 
de gemeenteraad ook een 
verbod op consumenten-
vuurwerk op Oudejaars-
dag, ingaande 2022-2023. 
Dat zinde het CDA niet, die 
het verbod alsnog ter dis-
cussie wil stellen.

Het ging dus om een behan-
delverzoek in de commissie 
Bestuur en Middelen om het 
vuurwerkverbod alsnog op 
de agenda te plaatsen. CDA- 
spreker Torsing was diep te-
leurgesteld in z’n collega’s 
op het beeldscherm, want hij 
kreeg geen steun. Al waren 
de pleidooien vóór legaal sier-
vuurwerk tussen 18.00 uur op 
31 december en 02.00 uur op 
1 januari stevig en hartstoch-
telijk. Torsing zelf hecht enorm 
aan de traditie voor een paar 

uur kleurenspektakel per jaar, 
hij is ervan overtuigd dat een 
meerderheid van de inwoners 
geen problemen heeft met 
fatsoenlijk en legaal siervuur-
werk. De 14 stemmen voor 
een vuurwerkverbod lijken 
hem geen afspiegeling van 
wat er leeft onder de bevol-
king. De Lokale Partij, Dorps-
belangen, D66, PvdA/Groen-
Links, twee VVD ‘ers en CDA 
‘er Barry Rooimans stemden 
in oktober vóór, vanwege de 
letselschade, stress bij mens 
en dier, de luchtvervuiling en 
de schade bij het opruimen. 
De rest van de CDA- fractie 
en één VVD- raadslid stemden 
tegen (4).

Vóór legaal vuurwerk
Het betoog van Torsing werd 
ondersteund door twee des-
kundigen en een ondernemer. 
Lucia Hogenberg van Berko 
vond het sociale aspect van el-
kaar ontmoeten op Oudejaars-
avond van grote waarde. Bo-
vendien wees ze op de goede 
voorlichting op scholen door 
de brandweer. “Hier wordt jong 

en oud een groot plezier ont-
nomen”, zei ze. Daarnaast zou 
het voor haar bedrijf een dreun 
betekenen als er een verbod 
komt. Ze heeft in het jaar voor 
de coronacrisis 50.000 euro 
geïnvesteerd in een veilig 
vuurwerkpand. “Als ik niet mag 
gaan verkopen, is dat voor 
niets geweest. Ik ben dus echt 
bang dat ik het met de winkel 
niet terug ga verdienen en dus 
uiteindelijk zal moeten sluiten.”
Frans Köhler van Vuurwerk 
Check kwam met cijfers: 58% 
van ruim 3.300.000 Nederlan-
ders die de Stemwijzer 2021 
invulden, is blij met siervuur-
werk. De schade die er jaarlijks 
is aan bijvoorbeeld prullenbak-
ken, bushokjes e.d., staat los 
van legaal vuurwerk, het gaat 
voornamelijk om vandalisme 
en zwaar illegaal vuurwerk. In 
Wijdemeren was de schade 
vorig jaar bij een algemeen 
vuurwerkverbod hoger dan het 
jaar ervoor toen het wel was 
toegestaan. Ook Tinjo Klein 
Severt van Het Vuurwerk Lief-
hebbers Verbond meende dat 
een verbod niet gestoeld was 

op feiten, meer op een onder-
buikgevoel. “Ik ben ook tegen 
misstanden, maar een verbod 
op legaal siervuurwerk is daar-
bij niet doelmatig.” Het alterna-
tief van een lasershow of een 
professionele vuurwerkshow 
is een hele kostbare kwestie. 
Bovendien zijn er te weinig 

‘pyro-deskundigen’ om zo’n 
openbare voorstelling te bege-
leiden. Portefeuillehouder bur-
gemeester Larson herhaalde 
dat de ‘handhaafbaarheid zeer 
gering is’, zij zal in de Regio bij 
haar collega- burgemeesters 
pleiten voor een algeheel ver-
bod.
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Gemeenteraad zonder burgemeester
door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Zonder de zieke burge-
meester Crys Larson die 
vervangen werd door de 
oudste in rang Dorpsbe-
langenraadslid René Voigt 
worstelden de 19 raadsle-
den zich in de laatste (di-
gitale) gemeenteraad van 
2021 door een lijst van 102 
ingekomen brieven, 9 ha-
merstukken, 7 bespreek-
punten, aangevuld met 
5 amendementen (wijzi-
gingsvoorstellen) en 7 mo-
ties. Een opsomming van 
de besluiten:

•  ‘Het Lichtbaken’, toekom-
stig sociaal- cultureel centrum 
in de NH kerk te Oud- Loos-
drecht, ontvangt een eenmali-
ge subsidie van 25.000 euro. 
Dit als aanvulling op de aan-
koopsom van 150.000 voor de 
voormalige kerk.

•  De gehele raad stemde te-
gen een wijziging van het be-
stemmingsplan op de Korten-
hoefsedijk 198, lokaal bekend 
als ’t Dode Eind. Het zou gaan 
om een jachthaven die wordt 
omgezet in een woonschepen-
haven met in totaal 10 woon-
eenheden. Naast ruimtelijke 
bezwaren voelden de raads-
leden zich gebonden aan een 

‘vaststellingsovereenkomst’ 
uit 2004 die na veel vijven en 
zessen tot stand kwam met 
omwonenden. Liever geen ju-
ridische rompslomp.

•  De raadsleden hadden geen 
bedenkingen tegen het bouw-
plan in en rond kasteel Neder-
horst aan de Slotlaan in het 
Vechtdorp. Integendeel, men 
was vol lof over het plan van 
eigenaar Stadsherstel Am-
sterdam om er maximaal 35 
woningen neer te zetten. In 
het kasteel komen 15 appar-
tementen in de klasse ‘midden 
en hogere huur’, plus twee 
openbare ruimtes. Daar wil 
men niet aan tornen, omdat 
het geen doorsnee-plan is, in 
een adellijk pand van weleer. 
Wel was er discussie over de 
invulling van de bijgebouwen. 
De oorspronkelijk 3 sociale 
woningen zijn er te weinig vol-
gens de Woonvisie, dus stem-
de een meerderheid voor 1/3 
sociaal, hetgeen uitkomt op 6 
van de 20, inclusief Koetshuis. 
Alleen de VVD was tegen.

•  Dat PvdA/ GroenLinks tegen 
de visie ‘Op Weg naar een 
Aardgasvrij’ stemde, zat vol-
gens woordvoerder Stan Poels 
in het feit het geen structureel 
beleid was en er was geen 
verplichting ingecalculeerd in 
de slotfase als mensen toch 

niet willen stoppen met aard-
gas. Dat zou de transitie ern-
stig kunnen belemmeren, bij 
een ‘uiterste noodzaak’. Ver-
der was hij juist tevreden over 
het voorstel waarin Wijdeme-
ren per wijk wil kijken hoe en 
wanneer de huizen aardgas-
vrij kunnen worden. Olivier 
Goetheer (De Lokale Partij) 
constateerde dat het draag-
vlak onder de bewoners laag 
is. Omdat veel inwoners vre-
zen dat stoppen met aardgas 
te duur wordt, was gebleken 
uit een gemeentelijke peiling. 
Een meerderheid steunde zijn 
motie om betaalbaarheid als 
prioriteit te stellen bij alle ver-
volgstappen.

•  Het Molukse leed, de op-
koopbescherming voor star-
tende kopers en een betere 
begrotingsdiscipline waren 
aan het slot van de vergade-
ring moties die werden aange-
nomen.

Foto: Kasteel Nederhorst wordt 
woonlocatie

   

Nieuwe Democratie Wijdemeren hoort bij 
D66
WIJDEMEREN
Nieuwe Democratie Wij-
demeren organiseerde in 
2021 de burgerinitiatieven 
‘Wij Willen Wonen Wijde-
meren’ en ‘Integrale Visie 
Polder Kortenhoef’.

Dit werd binnen D66 Wijde-
meren goed ontvangen. Beide 
partijen herkennen in elkaar 
de wens om meer woning-
bouw, op basis van betere in-
spraak van inwoners. “Wij zijn 
blij dat initiatiefnemer Wim van 
Oudheusden besloten heeft 

om zich definitief aan D66 te 
verbinden”, aldus voorzitter 
Nanda de Bruin. Als lid van 
D66 gaat hij verder met het ge-
dachtengoed van Nieuwe De-
mocratie. ”Ik merkte hoezeer 
wij bij elkaar passen vanwege 
de acties van D66 rond Ter 
Sype en het 2e Integraal Kind 
Centrum in Loosdrecht,” aldus 
Wim van Oudheusden. D66 
Wijdemeren maakt zich hard 
voor betaalbare woningbouw 
en goede voorzieningen voor 
iedereen. “Daar maak ik graag 
deel van uit” aldus Van Oud-
heusden. Trots dat wij hem 
gaan terugzien op de kieslijst 
van D66 Wijdemeren. De vol-
ledige lijst wordt binnenkort 
vrijgegeven.

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2022!

Oud-Loosdrechtsedijk 246  •  1231 NH Loosdrecht
Tel. 035-582 19 68  •  www.kapsalonloosdrecht.nl

wenst iedereen hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2021!

wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022!

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: T: 06-5536799406-55367994
E:E: jose@thetravelclub.nl jose@thetravelclub.nl
W: W: thetravelclub.nl/ josethetravelclub.nl/ jose

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

MOOIE KERSTDAGEN 
TOEGEWENST!
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Tomingroep scoort opnieuw hoog als sociaal 
ondernemer
REGIO
Tomingroep heeft opnieuw 
de hoogste trede op de 
Prestatieladder Socialer 
Ondernemen behaald. 
Daarnaast heeft Tomin-
groep ook het PSO 30+ 
certificaat behouden. Dat 
betekent dat Tomingroep 
op een goede en duurza-
me manier werkgelegen-
heid biedt aan mensen 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt en bij voorkeur 
samenwerkt met organisa-
ties die dat ook doen.

Het certificaat is in ontvangst 
genomen door Ivo Korte en 
Francisca Moesker, algemeen 
directeur en directeur P&O van 
Tomingroep. De Prestatielad-
der Socialer Ondernemen 
(PSO) is het meetinstrument 
én keurmerk van TNO dat de 
mate van sociaal ondernemen 
objectief meet- en zichtbaar 
maakt. De PSO geldt als de 

landelijke norm voor sociaal 
ondernemen.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer 
mensen met een kwetsbare 
arbeidspositie duurzaam aan 
werk te helpen. Ivo Korte, al-
gemeen directeur Tomingroep: 
“Tomingroep biedt niet alleen 
werkgelegenheid, maar zet 
vooral in op de ontwikkeling 
van onze medewerkers met als 
doel dat ze doorstromen naar 
de reguliere arbeidsmarkt. 
De Tomingroep ondersteunt 
bedrijven en organisaties om 
deze mensen een goede plek 
te bieden. Daarnaast doen we 
bij voorkeur zaken met leve-
ranciers en opdrachtgevers 
die ook maatschappijbewust 
ondernemen. Door meer or-
ganisaties socialer te laten on-
dernemen, groeien we samen 
toe naar een maatschappij 
waarin iedereen de kans krijgt 
om mee te doen.”

Niveaus Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier 
niveaus: de Aspirant Trede 1, 
de Aspirant-status Trede 2 en 
Trede 3. Het idee achter de 
Trede-benadering is dat orga-
nisaties kunnen groeien op de 
PSO ladder door meer werk-
gelegenheid te bieden aan 
kwetsbare groepen in onze 
samenleving.

PSO 30+
Doordat Tomingroep ook het 
PSO 30+ certificaat heeft ge-
kregen, kunnen publieke or-
ganisaties opdrachten aan To-
mingroep verstrekken, zonder 
dat ze die openbaar hoeven 
aan te besteden. Het PSO 30+ 
certificaat maakt duidelijk wel-
ke organisaties aan dit in de 
aanbestedingswet vastgeleg-
de criterium voldoen.

Foto: Ivo Korte en
Francisca Moesker
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Nootweg	43A
1231CR
Loosdrecht
TEL:	035-5825919

Meenthof	22	
1241CP
Kortenhoef
TEL:	035-5446673

QQuuee CChhuullaa
Fashion, lifestyle en accessoires

Que Chula

Que Chula wenst U
hele fijne feestdagen.

Met vooral heel veel gezondheid, 
liefde en een nog veel mooier 2022.

Wij hopen U ook in het nieuwe
jaar weer te zien.

quechula_loosdrecht_kortenhoef

• 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

Wij wensen u
fijne kerstdagen 

en een comfortabel 
2022!

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2022!
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Eenzijdig verbaal vuurwerk
Ingezonden brief

Geen knallen maar alleen 
verbale sterretjes 9 december 
in de commissievergadering. 
Drie vuurwerk liefhebbende 
insprekers kregen het woord. 
Het verlangen naar een per-
soonlijk warm gesprek in de 
laatste uurtjes van Oud en 
Nieuw was invoelbaar. On-
derzoek waarop de feiten van 
de derde inspreker zich ba-
seerde, bleek niet te bestaan. 
Het was zijn inschatting. De 
meerderheid van de raad 
staat achter de motie van 14 
oktober: een algeheel verbod 
van consumentenvuurwerk. 
Onder alternatief van een of 
meer centrale vuurwerk- of la-
sershows te laten organiseren 
dan wel faciliteren eind 2022.

Een inwoner van Wijdeme-
ren schreef me dat ze haar 
boosterprik op tijd krijgt en 

toch geen Kerstmis in iso-
latie hoeft te vieren. Haar 
blijdschap raakt me enorm. 
Dat verlangen geldt voor ons 
allen. In kleine, vertrouwde 
kring bij elkaar zijn. Reke-
ning houdend met de gel-
dende corona maatregelen. 
Niet ziek worden, de zorg niet 
extra belasten. De landelijke 
overheid informeerde ons 8 
december over het verbod 
vuurwerk te verkopen en af te 
steken. De website Wijdeme-
ren informeert haar inwoners 
dat u een boete en meteen 
een strafblad riskeert als u 
toch met vuurwerk over straat 
loopt. Afsteken van consu-
mentenvuurwerk en gepakt 
worden met illegaal vuurwerk, 
levert aanzienlijk hogere geld-
boetes op en een strafblad.

In de wachtkamer van huis-

artsen Hoflaan verschijnt de 
informatie op het scherm en 
in het Weekblad Wijdeme-
ren vind je de gemeentelij-
ke informatie ook terug. De 
gemeente vraagt overlast 
direct te melden bij de poli-
tie 0900-8844. Toegankelijke 
informatie. Goed vindbaar en 
goed leesbaar. Zoals De Lo-
kale Partij al jaren vraagt. De 
aan het vuurwerkverbod ten 
grondslag liggende oproep 
om hulpverleners, handha-
vers en de zorg de komende 
weken niet extra te belasten, 
vraagt om respect. Zorgt u er 
dit jaar ook voor dat we een 
warm en prettig gesprek tij-
dens de jaarwisseling kunnen 
voeren?

Patricia Roobol,
namens De Lokale Partij

   

Het valse spel van Dorpsbelangen
Ingezonden brief

In de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen 
is Dorpsbelangen geheel 
volgens traditie z’n jacht op 
stemmen gestart met een 
campagne die – laat ik het be-
schaafd zeggen – op gespan-
nen voet staat met de waar-
heid. De partij van de nieuwe 
lijsttrekker Jan Jaap de Kloet 
werpt zich op als dé hoe-
der aller woningzoekenden. 
‘Voor hen doen we het’, zei 
de huidige wethouder ruim-
telijke ordening vorige week 
in Weekblad Wijdemeren. 
Waarna raadslid Ria Hennis 
acht pagina’s verder gretig 
de zondebokken aanwees 
van de woningnood: iedereen 
die heeft geprotesteerd tegen 
bouwplannen (lees: Zuidsin-
gel Fase 8). ‘Mensen’, sneert 
Hennis, ‘die prima wonen in 
hun in voormalig natuurge-

bied gebouwde huizen’. Met 
andere woorden: verwende 
egoïsten. De waarheid: het 
overgrote deel van de be-
zwaarmakers woont in huizen 
die er al stonden toen de auto 
nog moest worden uitgevon-
den en toen de term natuur-
gebied nog niet eens bestond. 
Ze wonen er al jaren pal aan 
steeds drukker wordende we-
gen (Zuidereinde, Noorder-
einde, Emmaweg), die – als 
‘woningprofeet’ De Kloet z’n 
zin zou hebben gekregen 
met zijn megalomane bouw-
plan – onverantwoord druk en 
gevaarlijk waren geworden. 
Niet alleen voor de ‘verwen-
de egoïsten’ van Ria Hennis, 
maar ook voor de potentiële 
bewoners van het bouwpro-
ject, waar lijsttrekker De Kloet 
het allemaal voor doet.

‘Er kan alleen worden ge-

bouwd’, verlengt Ria Hennis 
haar mistgordijn, ‘indien de 
aanwonenden het goed vin-
den en – verrassing – die 
vinden het dus niet goed’. 
Bouwplan Zuidsingel Fase 8 
is (omdat het aan alle kanten 
rammelde) vooral tegenge-
houden door de Provinciale 
Staten van Noord-Holland en 
de leden daarvan – ik heb het 
even nagekeken – zijn níet de 
aanwonenden. Wellicht kun-
nen lijsttrekker De Kloet en 
Ria Hennis het verkiezings-
speerpunt van de partij even 
aanpassen. Gewoon omwille 
van de eerlijkheid de slogan 
‘Willen jullie wonen? Kies 
Dorpsbelangen’ vervangen 
door: ‘Willen jullie worden 
voorgelogen? Kies Dorpsbe-
langen’.

Bert Dijkstra,
‘s-Graveland       

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
woensdag 22 december:

In een nieuwe aflevering van 
In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij het boek Ama-
lia, dat geschreven is door 

Peter Rehwinkel, oud-burge-
meester van Naarden. Het 
interview is in de koninklijke 
wachtkamer op station Baarn.

Daarnaast is er een compila-
tie van allerlei kerstactivitei-
ten. In het weekend van Eer-

ste en Tweede Kerstdag is er 
weer het Festival of Lessons 
and Carols onder leiding van 
Piet Philipse.

www.vechtenomstreken.nl

Samen met u zorgen wij ook in 2022 
voor goed wonen in een prettige buurt.

We wensen u fijne We wensen u fijne 
kerstdagen en een kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar!voorspoedig nieuwjaar!

Wenst u prettige kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2022

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NLBOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2022     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2021 t/m 3 januari 2022

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2021     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Wij wensen alle watersporters 
een fi jne en gezellige kerst toe
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GGD Gooi en 
Vechtstreek 
schaalt op 
voor booster-
prik
REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek 
zet alles op alles om de 
boostercampagne te ver-
snellen.

Met de inzet van extra perso-
neel en het openen van een 
extra vaccinatielocatie in Bus-
sum, kunnen alle inwoners 
van 18 jaar en ouder voor eind 
januari hun boosterprik halen. 
Inwoners worden van oud 
naar jong uitgenodigd om onli-
ne een afspraak te maken voor 
de boosterprik. Door iedereen 
een booster te geven brengen 
we onze bescherming beter 
op orde en verminderen we de 
verspreiding van het virus.
GGD Gooi en Vechtstreek 
opent op 27 december een 
extra boostervaccinatieloca-
tie op het terrein van de oude 
Hocras, aan de Franse Kamp-

weg 38 in Bussum. Daarnaast 
wordt er vanaf komende week 
12 uur per dag gevaccineerd 
op de locatie aan de Verleng-
de Zuiderloswal in Hilversum. 
Op deze manier schaalt GGD 
Gooi en Vechtstreek op naar 
ruim 25.000 boosterprikken 
per week. Dit zijn er vier keer 
meer per week dan aanvan-
kelijk van de GGD werd ver-
wacht. Ook met de feestdagen 
wordt er alle dagen doorge-
prikt. Om deze operatie voor 
iedereen efficiënt en veilig te 
laten verlopen, kan de boos-
tervaccinatie alleen op af-
spraak gehaald worden.

Wat kunnen inwoners zelf 
doen?
Wacht op uw beurt. Plan uw 
afspraak online (vindt u dit 
lastig? Vraag om hulp van een 
naaste, of vraag in de biblio-
theek om hulp. Of bekijk de 
handige uitlegfilm op www.
uitlegprikafspraak.nl). U kunt 
alleen voor uzelf een afspraak 
plannen. Kom goed voorbe-
reid naar de vaccinatielocatie, 
vul thuis uw gezondheidsver-
klaring in. Neem indien ge-
wenst uw gele boekje mee en 
kom op tijd, maar maximaal 5 
minuten eerder.

   

Nieuwsberichten uit de huisartsenpraktijk
LOOSDRECHT
Dit jaar is er ook bij ons in 
de praktijk veel gebeurd. 
Een goede reden om dat 
eens te melden in de 
Nieuwsster.

Zoals voor de hele maatschap-
pij, is het ook voor ons een in-
tensief jaar geweest door de 
corona pandemie. Maatrege-
len zijn voortdurend veranderd, 
er werd steeds meer bekend 
over de ziekte, besmettingen, 
vaccinaties enzovoorts. Dit 
heeft keer op keer aanpassin-
gen gevraagd in onze manier 
van werken en bereikbaarheid 
van de praktijk. Daardoor gaf 
het voor u en voor ons een 
andere drukte dan voorheen. 
Nu de besmettingscijfers weer 
opgelopen zijn, benadrukken 
we het dragen van mondkap-
jes en het houden van afstand 
in de praktijk. Er komen veel 
mensen in de praktijk met een 
kwetsbare gezondheid en we 
willen alles op alles zetten om 
besmettingen van bezoekers 
in de praktijk, en van onze me-
dewerkers, te voorkomen.

Veranderingen
De drukte in de praktijk is flink 
toegenomen door corona en 
doordat de praktijk van dokter 
Linthorst in Kerkelanden is ge-
stopt. Dat kunt u merken door 
langere wachttijden aan de te-
lefoon of een afspraak. Daar 
wordt aan gewerkt, we zijn 
onder andere op zoek naar 
uitbreiding van ons assisten-
tenteam. Er zijn ook verande-
ringen in het huisartsenteam. 
U kunt de bezetting van uw 
huisartsenpraktijk vanaf janu-
ari zien op onze website. Zo-
als u weet zijn we een oplei-
dingspraktijk voor huisartsen 
en doktersassistenten. Dokter 
Dwight van Bentum is in okto-
ber afgestudeerd als huisarts, 
hij werkt nu in Lelystad. Van-
af september is Pelle Kloos in 
opleiding tot huisarts bij dokter 
Van Randwijk, en Sabine Ro-
ell bij dokter Brinkers en dokter 
Sedelaar. Zij zijn basisarts en 
doen zelfstandig spreekuur, 
onder supervisie van hun op-
leiders. Op dit moment is er 
een stagiaire doktersassisten-
te, Yaëlle Spaans.

Best mogelijke zorg
Dit jaar zijn de website, de 
telefooncentrale en onlangs 
ook ons computersysteem 
veranderd. Daardoor is het 
tijdelijk niet mogelijk om uw 
herhaalrecepten via de web-
site te bestellen. Begin 2022 
kan dat weer. In de toekomst 
kunt u ook weer zelf afspraken 
inplannen. Eerdere jaren heb-
ben we diverse bijeenkomsten 
georganiseerd, bijvoorbeeld 
om te praten over het leven-
seinde en over COPD. Ook zijn 
er wandelgroepen geweest en 
was er een gezondheidsmarkt. 
Dat was in 2020 en 2021 niet 
mogelijk vanwege de maatre-
gelen om besmetting met co-
rona te voorkomen. We hopen 
dat dat in 2022 weer mogelijk 
wordt.

Voorop blijft staan dat we voor 
iedereen de best mogelijke 
zorg willen leveren. Door de 
omstandigheden kan het ech-
ter gebeuren dat toch niet alles 
mogelijk is. We danken u har-
telijk voor uw geduld en begrip 
en wensen u fijne feestdagen 
en een gezond nieuwjaar.

Wij wensen u f ijne feestdagen en
de beste wensen voor 2022

Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum

035-6252 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl

Landgoed Zonnestraal  
Telef. bereikbaar ma-di-do 8.30-17.30 uur - 035-6 252 484

Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

Landgoed Zonnestraal  
Termeulenpaviljoen
Loosdrechtse Bos 15 
1213 RH  Hilversum  
Tel.nr.: 035-6 252 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl

wenst u heel
fijne Kerstdagen

en een stralend
en gezond 2015 toe!

WENST IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2020 TOE
vanaf woensdag 25 december tot en met 

woensdag 1 januari zijn wij afwezig. 
 Donderdag 2 januari staan wij

weer voor u klaar! 

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

WENST U
GEZELLIGE FEESTDAGEN 

EN EEN
GEZOND 2022 TOE

Landgoed Zonnestraal  
Telef. bereikbaar ma-di-do 8.30-17.30 uur - 035-6 252 484

Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

Landgoed Zonnestraal  
Termeulenpaviljoen
Loosdrechtse Bos 15 
1213 RH  Hilversum  
Tel.nr.: 035-6 252 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl

wenst u heel
fijne Kerstdagen

en een stralend
en gezond 2015 toe!

WENST IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2020 TOE
vanaf woensdag 25 december tot en met 

woensdag 1 januari zijn wij afwezig. 
 Donderdag 2 januari staan wij

weer voor u klaar! 

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

De praktijk is gesloten vanaf maandag 27 december.
Maandag 3 januari staan we weer voor u klaar.

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen goede gezondheid in 2022!
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Minibieb bij Heineke
Door: Kim Meijering

LOOSDRECHT
Onze zoon leest veel, is 
leergierig, een boeken-
worm, een letterverslinder. 
Gordijnen dicht en hij ver-
dwijnt in de verhalen.

Een nieuw boek binnen via 
zijn leesabonnement? Vier da-
gen later weer uit en eenmaal 
uitgelezen verdwijnt het boek 
weer in de kast.
Toen ontstond het idee een 
minibieb te starten om ande-
ren blij te maken met zijn boe-
ken en wie weet laat een an-
der kind in de buurt weer een 
leuk boek achter. Ik plaatste 
een oproepje op de Facebook-
pagina “Inwoners van Loos-
drecht” of iemand een kastje 

beschikbaar had of dat er tips 
waren. John de Blok (De Blok 
Bouw) vond dit een fantastisch 
initiatief en binnen 2 weken is 
ons idee uitgewerkt tot een 
prachtige minibieb. Inmiddels 
is de minibieb gevuld met leu-
ke leesboeken voor jong en 
oud. Wij willen Loosdrecht nog 
een beetje leuker maken. In-
woners met elkaar verbinden. 

Je kunt boeken lenen, ruilen 
of toevoegen. Laten wij samen 
genieten van lezen, zeker nu 
de Kerstvakantie eerder be-
gonnen is. Met en voor elkaar!

De minibieb heeft eigen 
Facebookpagina: https://
www.facebook.com/Mini-
bieb-Heineke-Oud-Loos-
drecht-100642052484743

 
'Als verder leven lijden wordt is rusten goed'

Na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben
geschonken, is op 86-jarige leeftijd overleden onze 

lieve vader, schoonvader en opa

JOHN HOUWELING
 

Johannes Ernst
  

sinds 27 februari 2021 weduwnaar
van Joke Houweling-Peereboom Voller

    Utrecht,
    14 oktober 1935

Loosdrecht,    
       4 december2021    

 

Saskia en Jacob
  

Barbara
Rebecca
Sanne

 
De crematieplechtigheid heeft op 15 december

in besloten kring plaats gevonden.
  

Correspondentieadres: Jupiterstraat 26-a, 1223 HB  Hilversum

FAMILIEBERICHTEN

Henk wilde nog zo graag bij ons blijven en van  
zijn kleinkinderen genieten. Hij heeft ervoor geknokt om 
zijn tachtigste verjaardag nog groots te kunnen vieren,  

we waren ervan overtuigd dat hij zijn ziekte zou 
overwinnen. Helaas is dit niet gelukt. Henk is op  

9 december 2021 overleden in, zoals hij het noemde,  
de laatste maand van zijn tachtigste levensjaar.

Henk van der Klein
- Henk Marmer -

* 8 maart 1942 † 9 december 2021

Ferry van der Klein-Maes
Tom & Martine
    Max en Amy

Correspondentieadres:
Ferry van der Klein
Oud-Loosdrechtsedijk 237 - WS06
1231 LX  Loosdrecht

We hebben op 18 december in besloten kring afscheid 
genomen van onze lieve Henk. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 174 | T: 035-3037174
www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Oogzorg is essentieel, dus wij zijn open!

U kunt ook online uw afpraak plannen. 
anoniem

dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

      Word 
vrijwi�iger!
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Raimon Knip uit Kortenhoef is 
altijd met sport bezig.
“Vanaf mijn jeugd beoefen ik 
verschillende sporten. Dat ben
ik mijn hele leven blijven doen.
Veldrijden en hardlopen beoefen
ik nog steeds op wedstrijdniveau.
Sporten is voor mij een hobby 
en biedt mij ontspanning.
Het is gezond en leuk om te 
doen. Dat gun ik andere
mensen ook. Door te bewegen 
en gezond te leven word je 
mindset positiever. Je lichaam 
wordt gezonder en daardoor 
kan je ook meer aan.”

Overdekte sportruimte
De sportieve Korthoever ontdekte,
tijdens een hardlooprondje in 
de regen, een leegstaande
ruimte, achter sporthal de Fuik.
“In het dorp was wel behoefte 
aan een overdekte ruimte voor 
sportverenigingen en hardloop-
clubjes. Zo ontstond het idee om 
aan de gemeente goedkeuring te
vragen om hier een sportruimte 
te maken die sporters samen 
kunnen gebruiken.”

‘Kom uit je stoel’
Buro Sport richt zich vooral op 
de tussengroep van middelbare 
leeftijd vanaf 30-plus. “Dit is een 
belangrijke groep. In je jeugd 
ben je vaak wel actief. Daarna 
houd je minder tijd over voor 
sporten omdat je druk bent met 
werk, je relatie en je gezin.
Je stofwisseling wordt anders en 
je merkt dat je vanaf je dertigste 
wat zwaarder wordt. Als je dan 
stopt met actief zijn, dan gaat 
het snel. Het wordt dan steeds 
moeilijker om weer terug te
gaan naar een andere levensstijl.
Daarom is het zo belangrijk om 
in beweging te blijven.
Het moeilijkste is om uit je stoel 
te komen en naar de les te gaan. 
Daarom moet het laagdrempe-
lig zijn en dicht bij huis.”

Verschillende lessen
Het Sportbuurthuis biedt
verschillende lessen om op een 
leuke en gezellige manier in
beweging te blijven. “We bieden
basisconditietrainingen waarbij 
we grondoefeningen doen en 

Recept
van Dave
Dave van Hout (43) is,
als geboren en getogen
Brabander, een echte
Bourgondiër die van lekker
eten houdt. Sinds 2012 
woont hij in Nederhorst den 
Berg, waar hij bewoners blij 
maakt met zijn (h)eerlijke 
verse en gezonde afhaal-
maaltijden.
Op deze pagina deelt Dave 
de komende weken een
gezond en lekker recept.

Deze week: Groenteschotel
Italiaanse kruiden met ei
(voor vier personen)

Wat heb je nodig?
1 aubergine, 1 courgette,
1 paprika, 1 zakje pompoen-
blokjes, 1 ui, 2 tenen knofl ook,
1 blik tomatenblokjes, 4 eieren,
150 gram Parmezaanse kaas, 
peper en zout, 2 eetlepels
Italiaanse kruiden, stokbrood. 

Hoe maak je het?
Snipper de ui en de knofl ook. 
Verhit wat olie in een pan en 
fruit de ui en de knofl ook.
Voeg de kruiden toe. Snijd alle 
groenten niet al te klein en voeg
deze toe. Roer de tomatenblok-
jes erdoor en laat 5 min stoven. 
Breng op smaak met peper en 
zout. Maak vervolgens vier
kuiltjes. Breek de eieren en
verdeel ze over de kuiltjes. 
Strooi de kaas erover en laat het 
geheel 10 minuten op een laag 
pitje stoven.  

Hoe serveer je het?
Zet de pan op tafel. Eet het 
gerecht met stukken afgebroken 
stokbrood. 

Eet smakelijk!

er getraind kan worden op de 
loopband, de crosstrainer en het 
roeiapparaat. Daarnaast hebben 
we hardloopgroepen op drie 
niveaus. Bij ‘Iedereen in
beweging’ kunnen 60-plussers 
allerlei oefeningen doen.
Gymnastiekvereniging Odis 
geeft ‘keep moving’, bewegen
op muziek, Pilates en bodyshape.
Ook is er een inloopuurtje kracht-
training voor gepensioneerden 
en een jeugdles krachttraining. 
Sinds een paar maanden is daar 
ook een les krachtttraining voor 
jongeren met een visuele
beperking bijgekomen. Door 
verschillende samenwerkingen 
bieden we begeleiding op het 
gebied van trainingsschema’s, 
voedingsadvies, coaching en 
wedstrijdbegeleiding.” 

‘De deur staat open’
Wie zin heeft om bij Buro Sport 
te sporten kan gewoon binnen-
lopen. “De deur staat open. Het
gaat er bij ons om dat je gewoon
komt sporten. Kom een paar 
keer, kijk wat je leuk vindt, pro-
beer verschillende sporten uit 
en daarna laat je weten welke 
les je gaat volgen. Als mensen 
andere sporten willen proberen, 
zullen we ze doorverwijzen naar 
andere verenigingen.”

Meer informatie en aanmelden
via: www.stichtingburosport.nl

‘Sporters samenbrengen’ met dat doel startte Raimon Knip 
Stichting Buro Sport. “Om mensen in beweging te krijgen 
bieden wij sportlessen, in kleine groepen, op een
laagdrempelige manier”, legt Knip uit. “Bewegen moet vooral
leuk en gezellig zijn. We werken niet met abonnementen 
maar met een strippenkaart, dus zonder verplichtingen.
Als sportbuurthuis willen we vooral een ontmoetingsruimte 
zijn, waar ervaren sporters andere sporters ondersteunen en 
waar we mensen samen kunnen bewegen.”

‘Door te bewegen en gezonder te
leven, word je mindset positiever’
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‘Sporters samenbrengen’ met dat doel startte Raimon Knip 
Stichting Buro Sport. “Om mensen in beweging te krijgen 
bieden wij sportlessen, in kleine groepen, op een
laagdrempelige manier”, legt Knip uit. “Bewegen moet vooral

word je mindset positiever

laagdrempelige manier”, legt Knip uit. “Bewegen moet vooral
leuk en gezellig zijn. We werken niet met abonnementen 
maar met een strippenkaart, dus zonder verplichtingen.

‘Kom uit je stoel’
Buro Sport richt zich vooral op 

Als sportbuurthuis willen we vooral een ontmoetingsruimte 
zijn, waar ervaren sporters andere sporters ondersteunen en 
waar we mensen samen kunnen bewegen.”

sporten omdat je druk bent met 

Je stofwisseling wordt anders en 
je merkt dat je vanaf je dertigste 
wat zwaarder wordt. Als je dan 
stopt met actief zijn, dan gaat 
het snel. Het wordt dan steeds 

voedingsadvies, coaching en 
wedstrijdbegeleiding.” 

het snel. Het wordt dan steeds 
moeilijker om weer terug te
gaan naar een andere levensstijl.
Daarom is het zo belangrijk om 
in beweging te blijven.
Het moeilijkste is om uit je stoel 
te komen en naar de les te gaan. 
Daarom moet het laagdrempe-
lig zijn en dicht bij huis.”



Fijne feestdagen en
 een gelukkig 2022

Aan wie denk jij?

Aan wie denk jij?

>   Gewijzigde openingstijden

In verband met de aankomende feestdagen 

zijn wij op vrijdag 24 december en vrijdag 

31 december vanaf 12.30 uur gesloten. We 

zijn op deze dagen telefonisch bereikbaar 

tot 12.30 uur. De avondopeningen van 

maandag 27 december en maandag

3 januari komen te vervallen. De overige 

dagen ontvangen wij u graag op onze 

reguliere openingstijden. 

>   Geen nieuwjaarsbijeenkomst 

Door de geldende coronamaatregelen kan 

onze nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw niet 

doorgaan. We hopen van harte dat we u 

op een later moment in 2022 weer kunnen 

treffen bij de verschillende bijeenkomsten 

die we als gemeente organiseren.

>   Twijfelt u over een coronavaccin?

Twijfelt u over de coronavaccinatie of wilt 

u medisch advies of het in uw situatie veilig 

is om u te laten vaccineren? Met die vragen 

kunt u terecht bij de Vaccinatie Twijfeltele-

foon. Mensen met twijfels over het nemen 

van een coronavaccin kunnen dagelijks 

tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het 

nieuwe nummer (088) 75 55 777.

Meer informatie vindt u op

www.twijfeltelefoon.nl.

>   Extra energietoeslag laag inkomen

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een 

energietoeslag van 200 euro komt voor 

huishoudens met een lager inkomen

(op of net boven het sociaal minimum).

De gemeente krijgt hier veel vragen over.

Het is helaas nog niet mogelijk om een 

aanvraag te doen. Zodra meer bekend is 

vanuit de Rijksoverheid over de uitvoering 

van deze regeling, informeren wij u hier zo 

snel mogelijk over.

Wijdemeren
informeren

Fijne feestdagen!

De redactie van Wijdemeren Informeren wenst 

u fijne feestdagen en een gezond 2022!

De eerstvolgende editie verschijnt op

woensdag 5 januari en bevat alleen de

bekendmakingen. 

Bekendmakingen

Armoede onder kinderen kan zorgen 
voor uitsluiting en minder kansen. 
Het is goed om te weten dat de
gemeente kan ondersteunen als uw 
portemonnee minder vol zit. Zoals 
bijvoorbeeld bij Bram Smit, vader van 
drie kinderen en onlangs gescheiden. 

“Ik heb mijn vragen naar de gemeente 

gemaild en kwam zo in contact met een 

consulent van het sociaal domein. Zij hielp 

mij verder met het aanvragen van extra 

geld. Mijn opgroeiende kinderen kunnen 

nu sportlessen volgen, ook is er een laptop 

aangeschaft. Het is fijn om te weten dat de 

gemeente een helpende hand kan bieden.” 

Verschillende regelingen
Er zijn verschillende regelingen voor inkomens-

ondersteuning. Zo is er geld voor bijvoor-

beeld sport- of muzieklessen en computers, 

maar ook voor huisraad als een koelkast of 

wasmachine. Ook is er een collectieve zorg-

verzekering en een bijdrage voor mensen 

met een beperking of chronische ziekte. 

Geld aanvragen
U vindt alle regelingen op

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. Via 

deze pagina vraagt u direct geld aan voor 

uzelf, uw partner of kinderen.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het 

aanvraagformulier? Of heeft u algemene 

vragen? De consulenten van het sociaal 

domein van de gemeente helpen u graag 

verder via telefoonnummer 14 035.

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

22 december 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@bosw8termirjam

   Extra’s voor een krappe beurs 

De feestdagen komen eraan. Misschien 
gaat u nog een paar dagen weg. Dat is 
een uitgelezen moment voor inbrekers 
om hun slag te slaan. Pas dus extra 
goed op en doe uw deur goed op slot, 
de ramen dicht en laat een lichtje aan. 
Laat koffiekopjes en glazen staan, zorg 
voor een bewoonde indruk.

Woninginbrekers zijn niet zo kieskeurig als 

mensen soms denken. In ieder huis is er 

wel wat te halen en ze kijken er vooral naar 

hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90 

procent van de inbraken wordt gepleegd 

door een gelegenheidsinbreker die zijn slag 

slaat als de kans zich voordoet. Het type 

huis en moment van de dag doen er voor 

deze criminelen niet toe.

Zorg dus altijd dat het eruit ziet alsof u thuis 

bent. Of u nu een paar dagen weg bent of 

even een half uurtje bij de buren. Ziet u een 

verdachte situatie, bel dan direct 112.

Pas op voor woninginbraak tijdens de feestdagen



Doe je mee? 
Feestelijke acties in Wijdemeren
Aan wie denk jij?
Tijdens de feestelijke decembermaand 
is het belangrijk om aandacht te hebben 
voor elkaar en wat extra naar elkaar om te 
kijken. Burgemeester Crys Larson:  
“We hebben het bij elkaar zijn moeten 
missen. Daarom zoeken we naar creatie-
ve manieren om met elkaar in contact te 
blijven. Dat hebben we als mens nodig. Ik 
wil iedereen oproepen om stil te staan bij 
de vraag wie van betekenis is geweest de 
afgelopen tijd. Daarnaast wil ik iedereen 
vragen deze oproep te delen door de 
raamposter die in deze krant zit op te 
hangen. Ik hoop op prachtige linten in de 
straten met de vraag ‘Aan wie denk jij’?”

Kerstkaart
Deze week valt er een kerstkaart van het 
college van de burgemeester en wethou-
ders in de brievenbus. Met deze kaart laat 
het college alle inwoners van Wijdemeren 
weten dat er aan hen wordt gedacht.  

Wijdemeren
informeren

22 december 2021

Kleurknutselbootje
Ook aan de kinderen is gedacht. We 
hebben een mooie kleurplaat gemaakt 
die gevouwen kan worden tot een bootje 
waarmee een prijs gewonnen kan worden 
en waar je een speurtocht mee kan doen. 
Meer hierover lees je op de volgende 
pagina. 

Meer kleurplaten nodig? Je kunt hem ook 
zelf printen. Hij is te vinden op  
www.wijdemeren.nl/kleurplaat.



Fijne feestdagen en 
  een gelukkig 2022

Aan wie denk jij?

Een bootje vouwen?  
Dat doe je zo

1. Vouw het papier dubbel

2. Vouw het nog een keer dubbel en  

vouw weer terug

3. Vouw beide hoeken naar het midden

4. Vouw de onderste strook naar boven

5. Herhaal dit met de andere strook en  

vouw de hoekjes om

6. Houd beide punten vast en trek ze naar 

elkaar toe...

7. ...zodat je een vierkant krijgt

8. Vouw de onderste punt naar boven,  

draai het papier om en herhaal dit

9. Houd beide punten vast en duw  

ze naar elkaar

10. Trek de bovenste hoeken uit elkaar,  

je bootje is klaar.

1
2 3

4

5 6 7

8

9
10

Van kleurplaat naar bootje naar  
speurtocht en een prijs
Heb je in de kerstvakantie zin om 
te kleuren of te vouwen? Of in een 
speurtocht of een prijs winnen? Het 
kan allemaal. 
 
Op deze pagina vind je een kleurplaat. 
Kleur hem in aan beide kanten en vouw 

hem vervolgens tot een bootje. Hoe dat 
moet? Dat zie je hieronder. 

Maak er een mooie foto van en post 
deze op Facebook of Instagram met de 
hashtag #mijnkerstbootjewijdemeren,  
of laat iemand anders dat doen. 

Dat kan tot en met 5 januari. Op vrijdag 
7 januari kiest burgemeester Crys Larson 
samen met Amelie Overzee Gallas het 
mooiste bootje. Amelie wil later burge-
meester worden en helpt nu alvast een 
handje. Je kunt er een leuke prijs mee 
winnen. Wat dat is, dat blijft nog even 

een verrassing. Zet vervolgens je bootje 
in de vensterbank zodat andere kinderen 
hem kunnen bewonderen. Hoe meer 
kinderen meedoen, hoe leuker het is om 
buiten naar andere bootjes te speuren.
Meedoen kan tot en met 12 jaar.



Fijne feestdagen en 
  een gelukkig 2022

Aan wie denk jij?



Tijdens de donkere decembermaand is het 
extra van belang om aandacht te hebben voor 
iedereen. Plak deze poster op je raam om anderen 
te laten zien dat je dat belangrijk vindt.

Aan wie denk jij? Aan de buurman die 
wekelijkse boodschappen doet voor iemand, 

een vriendin die in de zorg werkt, een 
familielid die alleen woont of bijvoorbeeld 

de juf of meester die het ondanks de 
maatregelen extra gezellig maakt in de klas?

Aan wie denk jij?

Aan wie denk jij? Schrijf 
hun namen hier op om 

jezelf eraan te herinneren. 



Wijdemeren
informeren
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.69492 (10.12.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 1: maken uitweg, zaakkenmerk 

   Z.69490 (09.12.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 61: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69562 (14.12.21)

- Lindeplein aan de Lindelaan 104: kappen 32 

   bomen, zaakkenmerk Z.69551 (14.12.21)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: bouwen 

   36 woningen (bouwplan Achtererf),

   zaakkenmerk Z.69497 (10.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verbouwen 

   twee woningen, zaakkenmerk Z.69549 

   (13.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen, zaakkenmerk Z.69458 (07.12.21)

- Rading 16 10: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.69457 (07.12.21)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 11a: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.69465 (14.12.21)

- Overmeerseweg 85b: vernieuwen garage, 

   zaakkenmerk Z.69399 (03.12.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: bouwen uitbouw achterkant 

   woning, zaakkenmerk Z.69024 (02.12.21)

- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakkaper, 

   zaakkenmerk Z.69228 (13.12.21)

- Kortenhoefsedijk 106: afwijken bestemmings-

   plan gebruiken recreatiewoonschip voor 

   wonen, zaakkenmerk Z.69117 (13.12.21)

- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen inrit,

   zaakkenmerk Z.69046 (10.12.21)

- Moleneind 23: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69096 (14.12.21)

- Moleneind 45: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.67113 (13.12.21)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68380 (02.12.21)

- Lindelaan 90: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68884 (03.12.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen

   botenhuis, zaakkenmerk Z.68302 (02.12.21)

Nederhorst den Berg
- Dwarsweg 16: wijzigen gevels,

   zaakkenmerk Z.67728 (13.12.21)

- Eilandseweg 4a: verbouwen woonboot,

   zaakkenmerk Z.67284 (02.12.21)

- Vaartweg 20: bouwen buitenberging, 

   zaakkenmerk Z.68794 (14.12.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 22 december 2021

De jaarwisseling staat voor de deur. Dit 
jaar is er weer een vuurwerkverbod. 
Ook in Wijdemeren is het verboden om 
vuurwerk te verkopen of af te steken.  

Met dit verbod hopen we de hulpdiensten 

te ontlasten in deze coronatijd. Het gaat 

dan om politie, boa’s en brandweer, maar 

zeker ook om alle ziekenhuizen die al enor-

me druk ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel
Niet al het vuurwerk is verboden. Het zoge-

noemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12 

jaar) het gehele jaar gekocht en afgestoken 

worden. Dus ook met oud en nieuw. Ster-

retjes, knalerwtjes en trektouwtjes mogen 

dus wel.

Boetes
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 consumen-

tenvuurwerk af, dan bedraagt de minimale 

boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u 

gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de 

boete bij vierhonderd euro.

Verwijderen prullenbakken
Ondanks het vuurwerkverbod, zien en 

horen we dat er regelmatig vuurwerk 

afgestoken wordt. Daarom sluiten we 

in de komende weken een groot aantal 

prullenbakken af. Ook de dispensers voor 

hondenpoepzakjes halen we tijdelijk weg. 

Neem dus van huis een zakje mee en gooi 

hem ook thuis weer weg.

Heeft u een grote container met bijvoor-

beeld bouwafval voor de deur staan? Laat 

deze dan nog voor de jaarwisseling opha-

len in verband met brandgevaar. Bedankt 

voor uw medewerking! 

Jaarwisseling zonder vuurwerk

Benieuwd waar u het beste kunt be-
ginnen met isoleren? Waar er warmte 
weglekt via naden en kieren? Kortom: 
waar uw huis onnodig energie verliest? 
Vraag dan een warmtescan aan bij de 
energiecoöperatie Wijdemeren. 

De energiecoaches zijn speciaal getraind in 

het maken van de warmtefoto’s en maken 

gebruik van zeer goede camera’s. Om 

warmtefoto’s te kunnen maken moet het 

binnen warm zijn en buiten koud. Daarom 

worden de warmtescans alleen gedaan 

tussen november en februari/maart. 

Kosten en aanmelden
Het aanmeldformulier voor een warmtescan 

of een energiecoachgesprek vindt u op de 

website www.ecwijdemeren.nl. U krijgt het 

lidmaatschap 2022 cadeau, maar betaalt 

voor de warmtescan een bijdrage van

25 euro voor de kosten van de camera’s.  

Energiecoöperatie Wijdemeren
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren? 

Een bewonersinitiatief dat werkt door, voor 

en met bewoners. Wilt u meewerken en 

bijvoorbeeld opgeleid worden als energie-

coach of warmtescans leren maken, neem 

dan contact op via info@ecwijdemeren.nl.

U gaat deel uitmaken van een team per 

dorp. 

Vraag een warmtescan aan en ontdek energielekken

Tijdens de feestdagen gelden er
gewijzigde openingstijden voor de
scheidingsstations van de GAD. Omdat 
de feestdagen in de weekenden vallen 
zijn er geen afwijkende inzameldagen. 
Ook haalt de GAD in het begin van het 
nieuwe jaar weer de kerstbomen op in 
onze gemeente. 

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december zijn 

alle scheidingsstations vanaf 15.00 uur 

gesloten. Daarvoor in de plaats is het schei-

dingsstation in Huizen op maandag 27

december extra geopend van 8.30 tot

16.30 uur. Het scheidingsstation in Hilversum 

is altijd op maandag geopend. Op maandag 

3 januari zijn alle vier de scheidingsstations 

geopend van 8.30 tot 16.30 uur. 

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 14 en vrijdag 21  januari haalt de 

GAD de kerstbomen op in Wijdemeren. Zet 

u de kerstboom voor 7.30 uur aan de weg? 

Omdat de kerstbomen worden verwerkt tot 

biomassa en compost, kunnen alleen kerst-

bomen zonder versiering en zonder pot of 

houten kruis worden meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of 

tablet. In de app vindt u uw persoonlijke 

inzamelkalender voor 2022. U kunt een 

melding krijgen wanneer uw container aan 

huis wordt geleegd.

Gewijzigde opening GAD
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’s-Graveland
- Cannenburgerweg 15, 26 en 30: plaatsen 

   hekwerk, poort, vlaggenmasten en verplaatsen 

   reclamebord, zaakkenmerk Z.68308 (03.12.21)

>  Opschorten beslistermijn

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op 

   bestaande uitbouw, zaakkenmerk Z.67276 

   (25.11.21)

De termijn wordt tot 31 januari 2022 opgeschort.

Tegen een besluit tot het opschorten van de be-

slistermijn is in principe geen bezwaar of beroep 

mogelijk (artikel 6.3 Awb).

>  Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning, ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen en ont-
werpbesluit 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 geluid-

hinder 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 wethouders

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD

Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring 

van geen bedenkingen 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.

>  Ontwerp wijzigingsplan
Middenweg 68, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-

lijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

wijzigingsplan Middenweg 68, Nederhorst den 

Berg ter inzage ligt.

Het plan
Het plan voorziet in de sloop van de ter plaatse 

aanwezige kassen. Omdat de oppervlakte hier-

van meer dan 1.500 m² bedraagt kan hiervoor 

in de plaats een nieuwe woning op het perceel 

worden toegevoegd. Daarnaast wordt de 

bestaande agrarische bedrijfswoning omgezet in 

een burgerwoning. 

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met de daarbij be-

horende stukken, ligt vanaf 23 december 2021 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wij-

zigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Middenweg 68, Nederhorst 

den Berg. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-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 wijzigingsplan 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, postbus 190,

1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook 

mondeling indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken door te bellen naar telefoon-

nummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Rading 128, Nieuw-Loosdrecht, 
ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning voor het bouwen van
12 woningen en ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Rading 128 en het 

ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het 

bouwen van 12 woningen aan de Rading 128 ter 

inzage liggen.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 83 en 

110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht tevens een 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhin-

der ter inzage.

Het plan
Het plan betreft de herontwikkeling van een be-

drijfslocatie aan de Rading 128 in Nieuw-Loos-

drecht. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 

gesloopt en vervangen door een nieuw woon-

gebouw met 12 huurappartementen. Onder het 

gebouw komt een parkeerkelder. 

Ten gevolge van het wegverkeer op de Rading 

zullen 4 woningen een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning voor het bouwen 

en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 

geluidhinder, met de daarbij behorende stukken 

liggen vanaf 23 december 2021 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Rading 128. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP0001Radng1282021-on00. 

Voor het inzien van het ontwerpbesluit hogere 

waarden Wet geluidhinder kunt u een e-mail 

sturen aan info@wijdemeren.nl. 

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 bestemmings-

plan indienen bij de gemeenteraad van

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Een zienswijze op het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning voor het bouwen van

12 woningen en het ontwerpbesluit hogere 

Waarden wet geluidhinder kunt u indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loos-

drecht.

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

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

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

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwo-

ners verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

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

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van bur-

gemeester en wethouders het voornemen het 

adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- J.S. Koster, geboren 2 juli 1978 wordt per 

   10 december 2021 uitgeschreven naar  Land 

   Onbekend

- A.R.M. Mattens, geboren 22 juli 1966 wordt 

   per 10 december 2021 uitgeschreven naar 

   Land Onbekend   

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of e-mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

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

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaan-

de persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.P. Boegem, geboren 2 mei 1968 uit te

   schrijven naar Land Onbekend

   per 9 november 2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14035 of e-mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

Persoonsregistratie

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) 
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1000e huurder ontvangt tasje met bespaarproducten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Binnen een half jaar heb-
ben de vrijwilligers van de 
Energie Coöperatie Wij-
demeren al 1000 huurders 
bereikt met een tasje vol 
bespaarproducten. Vorige 
week maandag was Mo-
nique vd Valk van de Lijs-
terlaan in Nederhorst den 
Berg symbolisch de 1000e 
huurder. Want eigenlijk zijn 
er bijna 1500 Wijdemeer-
ders die meedoen met de 
kleine bespaarmaatrege-
len.

Monique was aangenaam ver-
rast dat zij een extra cadeau 
kreeg: een ventilator die de 
lucht van je verwarmingsradi-
ator naar boven blaast, waar-
door je kunt genieten van een 
comfortabele warme lucht-
stroom. “Ik sta achter acties 
om te besparen op energie, ik 
doe er van alles aan, led-lam-
pen, enzovoort. En mijn huis 
is ook goed geïsoleerd door 
de woningbouwvereniging.” 
Waarmee ze direct een po-

sitief punt van deze actie 
aanstipt, namelijk de samen-
werking met de woningbouw-
verenigingen. In Wijdemeren 
gaat het om De Alliantie, Vecht 
en Omstreken en Gooi en Om-
streken. Daarom was Lisa Col-
lignon van de laatstgenoemde 
corporatie ook present. Zij 
prees de samenwerking met 
gemeente en de energieco-

operatie. Dat leidde tot een 
grote delegatie om de 1000e 
huurder in het zonnetje te zet-
ten. Naast wethouder Joost 
Boermans en zijn beleidsme-
dewerker Ties Corten waren 
namens de ECW projectleider 
Ulrike de Jong ook Anne-Marie 
Poorthuis, Niels van der Horst 
en Kees Lam op het appel.
In juni gaf wethouder Boer-

mans in Nieuw- Loosdrecht 
de aftrap voor de duurzame 
huurdersactie. Huis aan huis 
bezochten de vrijwilligers 
huurders in Loosdrecht, Kor-
tenhoef, Ankeveen en Neder-
horst den Berg om een tasje 
met bespaarproducten af te 
geven, zoals een ledlamp, 
tochtstrips, radiatorfolie of 
led-kerstverlichting. Bij elkaar 

toch een pakket van zo’n 60 
euro. Ook kregen de bewo-
ners tips hoe zij eenvoudig 
energie kunnen besparen. Op 
een sheet staan 24 concrete 
bespaarmaatregelen. De actie 
is gestopt omdat het rijksbud-
get van 2 ton de bodem heeft 
bereikt.

Slangenmuur op Schaep 
en Burgh in oude glorie 
hersteld
‘S- GRAVELAND
De driehonderd jaar oude 
slangenmuur op buiten-
plaats Schaep en Burgh 
in ’s-Graveland is weer als 
nieuw. Vorig jaar waaide 
deze monumentale fruit-
muur om tijdens een zware 
storm. Natuurmonumenten 
heeft de muur afgelopen 
zomer weer opgebouwd en 
nu de nieuwe fruitbomen 
geplant zijn, is deze unieke 
slangenmuur -het hoogste 
exemplaar van Nederland 
– weer klaar voor de toe-
komst.

Oude fruitrassen
Tuinbaas Johan van Galen 
Last heeft de nieuwe fruitbo-
men met zorg uitgekozen. Het 
gaat om oude rassen, die goed 
aansluiten bij de historie van 
de Buitenplaatsen. Johan heeft 
acht verschillende soorten 
geselecteerd, waaronder vier 

perenbomen en drie pruimen-
bomen.

“Waar eerst een pruim stond, 
komt nu een peer en anders-
om. Dat is beter vanwege de 
bodem. Appels doen het niet 
zo goed langs fruitmuren, daar 
is het te warm voor ze”. Naast 
deze fruitbomen heeft Johan 
een bijzondere struik uitge-
zocht: een mispel. De vruch-
ten van deze struik zijn pas 
eetbaar als ze een beetje rot 
worden. Vandaar de uitdruk-
king ‘zo rot als een mispel’. Jo-
han: “Een vrij onbekende soort, 
maar ik wilde heel graag weer 
een mispel. Eigenlijk zijn het 
vrijstaande struiken en volgens 
mijn voorganger kon ik hem 
nooit tot bovenaan de muur 
krijgen. Dat was natuurlijk een 
uitdaging en uiteindelijk is het 
me gelukt. Hopelijk lukt dat met 
deze nieuwe mispel ook.”

Waaiervormen
De helft van de fruitbomen 
krijgt in de toekomst een schui-
ne waaiervorm en de ande-
re helft een vrije waaier. Dat 
houdt in, zo legt Johan uit, dat 
de boom zelf bepaalt hoe hij 
eruit komt te zien. De bomen 
van de schuine waaier wor-
den schuin geplant, want dan 
groeien ze beter. Deze krijgen 
de vorm van een zogeheten 
palmet, met aan weerszijden 
takken.” Hopelijk zijn deze lei-

bomen over een jaar of tien 
weer als vanouds. Om te voor-
komen dat reeën aan de nieu-
we boompjes gaan knabbelen 
is er een hek langs de muur 
geplaatst.

Fruitmuur
De 18e-eeuwse slangenmuur 
op Schaep en Burgh is met 
3,5 meter de hoogste nog be-
staande fruitmuur in Neder-
land. De muur dankt zijn naam 
aan de vorm: kronkelend als 

een slang. Hij is gericht op het 
zuiden zodat hij snel opwarmt. 
In de bochten ontstaan luwten 
met een warm microklimaat, 
waardoor er exotische vruch-
ten als abrikozen en vijgen 
kunnen groeien. Door deze 
vruchten aan gasten te serve-
ren, konden de vroegere be-
woners hun rijkdom tonen. Het 
was een tijdrovende klus om 
zo’n fruitmuur te onderhouden, 
daarvoor had je veel personeel 
nodig.
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Popelende reeën
Wat heerlijk om regelmatig 
buiten de handen uit de mou-
wen te steken; laarzen aan, 
werkhandschoenen en gereed-
schap mee en aan het eind van 
de middag meteen een zicht-
baar resultaat. Laatst hadden 
we weer zo’n dag. Met een 
aantal collega-boswachters 
gingen we een doorgang voor 
reeën maken op het volkstui-
nencomplex in de Vuntus.

De Vuntus, gelegen ten noor-
den van de Oud Loosdrecht-
sedijk, bestaat grotendeels uit 
hooiland dat zomers vol staat 
met kleurige bloemen en geuri-
ge kruiden. Dan zoemt het van 
de insecten en laveren de libel-
len tussen de vele oeverplan-
ten. Stroken moerasbos geven 
beschutting aan veel soorten 
vogels, maar ook aan reeën. 
In de ochtend- of avondsche-
mering komen ze uit het bos 
en grazen ze graag in het mal-
se gras. Op hun tocht door de 
Vuntus stuiten ze halverwege 
echter op een bijna onneem-
bare barrière. Een smal, lang-
gerekt perceel met volkstuinen 
dat doorloopt tot de Kromme 
Rade, doorsnijdt dit natuurge-
bied. Ondanks dat de tuinen 
vol staan met weelderig groen, 
maken de dichte hagen, hoge 
schuttingen en rasters het de 
reeën erg moeilijk om van de 
ene naar de andere kant van 
de Vuntus te komen.

Onder de vlag van het Ge-
biedsakkoord Oostelijke Vecht-
plassen is de provincie NH 
bezig om de NNN in te richten. 
Dit Natuur Netwerk Nederland 
is de opvolger van de ecologi-
sche hoofdstructuur. Het doel 
hierbij is dat (zeldzame) plan-
ten en dieren meer kans krijgen 
om zich te verspreiden en voort 

te planten. Dit doet de provin-
cie door natuurgebieden te 
vergroten, te versterken en met 
elkaar te verbinden. In Noord 
Holland moet er voor 2027 nog 
4.700 hectare worden ingericht 
als natuurgebied.

Naar aanleiding van dit 
NNN-proces heeft een vertrek-
kende eigenaar van het volks-
tuinencomplex (de VONA) drie 
tuinen geschonken aan Natuur-
monumenten om bij te dragen 
aan dit doel. Een erg genereus 
gebaar dat we dankbaar heb-
ben aangenomen. Meteen heb-
ben we de kans aangegrepen 
om er een teambuildingsactivi-
teit van te maken. En zo kwam 
het dat een groepje boswach-
ters gewapend met zagen en 
knipscharen de dichtbegroei-
de tuintjes introkken. In kleine 
groepjes hebben we een aan-
tal hagen en rasters verwijderd 
om een oost-westdoorgang te 
creëren over de breedte van 
het perceel. Tegelijk hebben 
we er zoveel mogelijk uitheem-
se struiken uit gezaagd, omdat 
deze heel weinig natuurwaarde 
hebben voor inheemse dieren. 
Dit zijn dieren die van nature 
in Nederland voorkomen. Vlin-
derstruiken hebben we daaren-
tegen wel laten staan, omdat 
veel inheemse vlinders hier 
graag hun broodnodige nectar 
ophalen.

Onze inzet op deze middag 
werd meteen beloond. Gedu-
rende de klus spotten we zelfs 
twee maal een ree die al stond 
te popelen om over te steken. 
Dan weet je meteen waar je het 
voor doet. Zo fijn om meteen 
resultaat te zien.

Foto: Natuurmonumenten,
Rob Rokven

Agrarische jongeren op pad

KORTENHOEF
Als voorproefje op de 
Lichtjesroute van de Agra-
rische Jongeren Gooi en 
Vechtstreek bracht boerin 
Hermien Kemp afgelopen 
zaterdag een bezoek aan 
seniorencomplex Veen-
staete. Ze trakteerde de 
bewoners op chocomel, 
speculaas en andere lek-
kere boerenhapjes.

‘Trots op de boer’ was het mot-
to op de grote tractor van Her-

mien die helaas het binnenter-
rein van Veenstaete niet kon 
bereiken. De gezelligheid was 
er niet minder om. Een kleine 
oploop van ouderen genoot 
met volle teugen van de win-
terse geneugten, gesponsord 
door Campina en nog een 
tiental bedrijven. Op zaterdag- 
en zondagavond trok een lan-
ge rij van 135 verlichte tracto-
ren van eveneens trotse jonge 
boeren door de dorpen. Onder 
andere langs de Emtinckhof, 
Beukenhof en Eikenrode om 

overal winterpakketten af te 
geven. Een imposante aan-
blik. Daarna toerde de optocht 
via Oud- Loosdrecht, langs de 
Kunst&Licht Route, over de 
Horndijk naar Kortenhoef waar 
wederom Veenstaete werd 
aangedaan. Overal langs de 
route waar de stoet van bijna 
3 km. passeerde, zwaaiden 
Wijdemeerders naar de jonge 
boeren. Een mooi gebaar van 
de agrarische jongeren sa-
men met LTO Noord dat u niet 
had willen missen.

   

Laatste blik op kerststal
LOOSDRECHT
Jannie en Tijmen van Wet-
tum denken eraan om te 
verhuizen, het kan nog 
even duren. Maar het kon 
weleens de laatste keer 
zijn dat u die mooie grote 
kerststal in de erker van 
hun opvallende woning in 
de Van Mijndenlaan kunt 

bewonderen.

“Die hebben we ruim 20 jaar 
geleden gekocht bij een tuin-
centrum”, vertelt Jannie “het 
zijn beelden van 30 cm. hoog-
te, van een soort kunststof.” 
De beeldengroep trekt veel 
belangstelling t/m 6 janua-
ri, Driekoningen. Zelfs een 

schoolklas kwam regelma-
tig langs. Als ze kleiner gaan 
wonen, gaan de grote beel-
den naar dochter Lieneke die 
samen met haar man aan de 
Stichtse Kade in Ankeveen 
een woninginrichtingszaak 
heeft. (met excuus voor de 
weerspiegeling door het raam)

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek



Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gelukkig 2022!

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl



Woensdag 22 december 2021
21

Boerenkool
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Het lijkt erop dat ik wat gevoe-
liger word naarmate ik ouder 
word. Wat eerder een brok 
in de keel, een traantje weg-
pikken. Naarmate je verder 
door het leven rolt slijten er 
wat laagjes af die eerder op-
gebouwd zijn. Een beetje ont-
roerd was ik bij kleinzoon Jan, 
spelend met zijn piratenschip. 
Gekregen de avond ervoor 
van Sinterklaas. Hij was diep 
tevreden met twee piraatjes 
in z’n hand in slaap gevallen. 
En nu, ‘s ochtends om 6.15 
uur kom ik hem tegen, de rest 
van het huis nog diep in rust. 
Hij heeft me niet gemerkt, ver-
diept in zijn fantasie.

Sinterklaas is een prachtig 
feest, al kwam hij dit jaar wat 
laat in Zwitserland waar Jan 
en zijn zussen wonen. Be-
halve dat mensen slijten, slijt 
ook de boerenkool. Boeren-
kool houdt niet van gekwakkel 
maar van ijs op de sloten en 
sneeuw op z’n kop. Bij druile-

rig weer krijgen schimmels en 
luisjes de kans om de aanval 
op het laatste groen van het 
land te openen. Voor de Kerst 
nog een keer boerenkool eten 
is dus een aanrader, daarna 
ruimen we het op. Van boeren-

kool naar Champagne is een 
reuzenstap, maar ik probeer 
het toch. Van onze druiven 
die we oogstten in 2020 is een 
groot deel de eer gegund om 
een tweede gisting te krijgen 
op de fles. Op dezelfde manier 

als de wijnen uit de Champag-
ne-streek, maar zo mogen we 
het niet noemen. Parelwijn of 
Sprankelwijn is de Nederland-
se naam. Deze week gaan 
we proeven of het proces al 
zover gevorderd is dat we ze 

naar huis mogen halen. We la-
ten het weten. Het is dan wel 
voorjaar, dus in ieder geval na 
de boerenkool mocht dat idee 
opgekomen zijn.

Naam voor karekietmannetje
WIJDEMEREN
Het gaat beter met de gro-
te karekiet in de Ooste-
lijke Vechtplassen. Door 
diverse maatregelen is de 
populatie nu weer stabiel, 
terwijl daarvoor het aan-
tal paren jarenlang afnam. 
Vogelexpert Jan van der 
Winden volgt de paren op 
de voet. Hij is op zoek naar 
een naam voor een nieuw 
karekietmannetje dat zich 
afgelopen voorjaar in het 
gebied heeft gevestigd. 
Afgelopen zomer is hij 
neergestreken in de Loen-
derveense Plas. Hij vond 
al snel een vrouwtje en 
bracht jongen groot. Hij 
is door Jan geringd, maar 
heeft nog geen naam. Heb 
jij een voorstel? Mail jouw 
suggestie naar: secretari-
aat_ovp@noord-holland.
nl onder vermelding van 
‘naam karekiet’.

Jan is ingeschakeld om te 
helpen bij de verbetering van 
het leefgebied voor moeras-
vogels. Dat is een belangrijk 
onderdeel van de Aanpak 

Oostelijke Vechtplassen. Met 
zijn expertise kan hij de pro-
vincie Noord-Holland, om-
wonenden en partners als 
waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, Natuurmonumenten 
en het Plassenschap advise-
ren hoe dat het beste kan. Hij 
was dan ook het brein achter 
het grootschalig inzetten van 
maatregelen om schade aan 
het waterriet door ganzen te 
beperken. De grote karekieten 
hebben hoog riet nodig dat in 
het water staat. Dat riet is ook 
favoriet bij ganzen, die in te 
grote aantallen aanwezig zijn. 
“Jarenlang hebben de gan-
zen hun gang kunnen gaan, 
waardoor het leefgebied voor 
de karekiet en andere moe-
rasvogels steeds slechter is 
geworden.”

Netten en rasters
Van 2018 tot 2020 is er een 
kleine 10 kilometer aan netten 
en rasters aangelegd rondom 
rietzones in de Ankeveense 
plassen, Kortenhoefse plas-
sen, Wijde Blik, Loender-
veense plas, Loosdrechtse 
plassen, de Stille plas en de 

Tienhovense plassen. En het 
resultaat? “Het werkt. Op de 
meeste plekken is het riet 
weer goed gaan groeien. En 

dat heeft ervoor gezorgd dat 
zich hier weer nieuwe grote 
karekieten hebben gevestigd. 
Als je wordt gebeld met het 

bericht dat iemand op een 
nieuwe plek een karekiet hoort 
zingen, dan snap je dat mijn 
hart een sprongetje maakt”.

  

  



Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie ondernemen 
vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. Soms zijn aanpassingen 
echter kleiner. Het formaat van een Quooker om precies te zijn. Een Quooker-
kraan voorziet u op elk gewenst moment van kokend water, en wordt opge-
borgen in uw gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote 
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én op water. 

Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel energie kost. 
Maar wie meerdere keren per dag kokend water gebruikt, verbruikt niet 
meer energie dan met een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in 

een hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waar-
door er slechts 10 watt nodig is om het op temperatu-
ur te bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel en-
ergie als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water 
ook niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt 
voor de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, 
en de waterkoker vervolgens nog een keer aan moet 
zetten? Door binnen een paar seconden kokend water 
te hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk 
niet, zoals bij een waterkoker, meer water dan u nodig 

heeft, wat vervolgens door de gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt 
u precies zoveel water als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet 
alleen kokend, maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water 
weg te laten stromen tot het eindelijk warm is.

Minder plastic afval
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen kan 
de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker Cube 
ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat u plastic flessen 
(bruisend) water koopt, heeft u dit water ook altijd binnen handbereik, zo 
uit de kraan. 

Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in Westbroek. 
Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een die ook koud en 
warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek bij ons de Quooker 
die bij u past! 

In de maand december krijgt u van ons de eerste 2-uur montage cadeau.

Quooker: een duurzame keuze

We zijn continue op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Interesse? 

Kijk voor meer informatie op
www.brandweer.nl/gooi-en-vechtstreek/

Brandweer Gooi en Vechtstreek bedankt alle werkgevers van 
onze brandweervrijwilligers. Dankzij jullie medewerking staan 
wij dag en nacht paraat!

BEDANKT
WERKGEVERS!
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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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Nieuws van stichting SLOEP
LOOSDRECHT
Op donderdagmiddag 23 
december brengen de 
Kerstmannen Jan Mul-
lers en Wim Bekenkamp, 
samen met een Kerst-Elf, 
namens Stichting SLOEP 
en het Wijdemerenfonds, 
gezellig gevulde kersttas-
jes bij de bewoners van de 
Emtinckhof.

Geen zang op Lindeplein
In verband met de avond-
lockdown is het helaas niet 
mogelijk om op Kerstavond 
bij elkaar te komen voor een 

gezellig gesprek, een glaasje 
glühwein en mooie muziek van 
het Snow-koor. Laten we sa-
men vechten tegen deze pan-
demie zodat wij elkaar volgend 
jaar weer kunnen ontmoeten.

Digitale SLOEP Nieuwjaars-
bingo
Na de succesvolle digitale 
SLOEP Kerst Bingo van vo-
rig jaar en het uitvallen van 
fysieke evenementen hebben 
de vrijwilligers van Stichting 
SLOEP besloten om dit ge-
zellige familiespel opnieuw 
te spelen en wel op zondag 

2 januari vanaf 15.00 uur. Ie-
dereen in zijn eigen huiskamer 
op de (smart)televisie, tablet, 
laptop of PC (via een link op 
de bingokaart) en samen kij-
ken 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 me-
teen gecontroleerd en als jouw 
bingo goed is, wordt er direct 
contact met je opgenomen.

Te koop
Bingokaarten zijn te koop 
bij  Joy’s Cadeaus & Woonac-
cessoires, Nootweg 43C, bij 
cafetaria De Schakel, Nieuw 
Loosdrechtsedijk 26 en bij 
Tuin & Dierspecialist van Hen-
ten, 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, en als hoofdprijs een 
fiets.

Let Op: Er is alleen pinbetaling 
mogelijk en wees er op tijd bij 
want er zijn een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar en op=op! 
Meer info: www.stichtingsloep.
nl en op de Facebookpagina 
van SLOEPY Loosdrecht

   

Start van In Home 2 Care
WIJDEMEREN
Mijn naam is Mirjam Broek-
huizen en sinds november 
2021 ben ik vol trots en 
overgave mijn eigen on-
derneming met de naam In 
Home 2 Care gestart.

Een bedrijfje, gespecialiseerd 
in begeleiding, ondersteuning 
én ontzorging. Na een aan-
tal jaren geleden de overstap 
vanuit het restaurantwezen 
te hebben gemaakt naar de 
thuiszorg, waarbij de individu-
ele begeleiding en ondersteu-
ning van de (dementerende) 
cliënt centraal stond, reali-
seerde ik mijzelf dat deze zorg 
anders kan. Door oprechte 
betrokkenheid en goed te luis-
teren naar de wensen van de 

cliënt en zijn of haar naasten, 
ontstaat er veelal een vertrou-
wensband tussen deze cliënt, 
zijn of haar familie en mijzelf. 
Persoonlijke aandacht staat bij 
mij hoog in het vaandel. Geen 
paar minuten vluchtig contact, 
maar alle aandacht en tijd 
voor u als zorgbehoevende, 
maar ook voor uw naasten of 
mantelzorgers. Ik ondersteun 
en ontzorg bij dagelijkse en 
reguliere verzorgingstaken. 
Hierbij kunt u denken aan ge-
zelschap binnen- en buitens-
huis, boodschappen doen, 
samen koken of een maaltijd 
voor u bereiden. Ondersteu-
ning bij het in of uit bed gaan 
en het aan- en uitkleden. Maar 
ook begeleiding naar arts of 
fysiotherapeut, samen de door 

de fysiotherapeut opgegeven 
oefeningen doen (doorgaans 
gaat dit makkelijker met bege-
leiding). Er is veel mogelijk. Al-
tijd een vertrouwd gezicht dat 
bij u langs komt en korte lijnen. 
Samen zoeken naar oplos-
singen voor algemeen voor-
komende hindernissen die 
ontstaan wanneer u de wens 
heeft om zo lang als mogelijk 
thuis te blijven wonen. Indien 
nodig breng ik u graag in con-
tact met de juiste instanties. 
Deze vorm van begeleiding, 
ondersteuning en ontzorging, 
waarbij geen medische of 
voorbehouden handelingen 
zullen worden verricht, is zeer 
geschikt voor de zorgbehoe-
vende persoon als er (nog) 
geen zorgindicatie is afgege-

ven, het de wens is om zo lang 
als mogelijk thuis te blijven wo-
nen, of wanneer iemand zich 
alleen of eenzaam voelt.

Voor meer informatie verwijs ik 
u graag naar de website www.
inhome2care.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2022

035-6560491Bezorgd ook bij U!  BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
K o r t e n h o e f 

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

Rookmelders 
vanaf Juni 2022 verplicht

www.rookmelderman.nl
0652133292

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
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Een Kerstgroet doet goed
LOOSDRECHT
Kasteel-Museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht 
heeft ook dit jaar weer een 
kerstactie georganiseerd 
voor de bewoners van de 
verpleeghuizen (Inovum) 
met de veelzijdige titel: 
‘Een Kerstgroet doet goed’ 
…

Vijf basisscholen reageer-
den met veel enthousiasme 
en de scholieren maakten de 
meest uiteenlopende vrolijke 
en creatieve kersttekeningen 
en kerstballen. Het resultaat 
was overweldigend. Op vrij-
dag 17 december jl. werden 
door vrijwilligers van Kas-
teel-Museum Sypesteyn en 4 
scholieren van basisschool De 
Linde de versierde manden 
met de ruim 700 kerstatten-
ties aangeboden aan Mylène 
Mosterd, coördinator welzijn 
bij verpleeghuis de Beukenhof 
in Loosdrecht.De kerstatten-
ties zijn door het verplegend 
personeel verder verdeeld 

onder de overige zorgcentra: 
Verpleeghuis Veenstaete in 
Kortenhoef en Verpleeghuis 

Gooiers Erf in Hilversum.
De deelnemende scholen 
waren: Van Hasseltschool – 

Hilversum; de Sterrenwach-
ter – Loosdrecht; de Sterren-
wachter – Hilversumse Meent; 

Antoniusschool – Kortenhoef; 
De Linde – Loosdrecht

Wij tellen met deze 

sterren af naar het 

verkiezingsjaar 2022

en wensen iedereen 

hele fi jne feestdagen!
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Jan Verbruggen Cees Klijn Koen van Hattum 
Bart van Enk Ymkje van ’t Riet-Meijer
Jelle Dijkman Ge Leurs Esther de Haan-Luijer
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Op Kerstavond ‘A Festival of 
Nine Lessons and Carols’
REGIO
Weer geen kerstnachtdien-
sten. De volkskerstzang in 
Naarden en de diverse con-
certen die jaarlijks worden 
gehouden moesten ook dit 
jaar weer worden afgelast. 
Kerst vieren zonder een 
volkskerstzang, het bezoe-
ken van een kerstconcert, 
een kerstnachtdienst of 
nachtmis, dan is Kerstmis 
eigenlijk niet compleet.

GooiTV en het Vocaal ensem-
ble samen met het Wilhelmina-
consort en Bram Brandemann 
orgel hebben opnieuw de sa-
menwerking gezocht om toch 
een kerstnachtdienst te maken 
voor iedereen. Op 19 decem-
ber wordt in de Wilhelminakerk 
van Bussum ‘A Festival of Nine 
Lessons and Carols’ opgeno-
men. Helaas mag u er opnieuw 
niet bij zijn. Maar d.m.v. de mu-
ziek en de lezingen, met prach-
tige carols zowel nieuwe als 
hele bekende zodat u gewoon 
kunt meezingen bij de televisie, 

gaan we toch proberen u een 
echte kerstbeleving te geven. 
De traditie van A Festival of 
Lessons and Carols komt oor-
spronkelijk uit Engeland met 
name bekend gemaakt door 
het wereldberoemde koor van 
Kings College uit Cambridge. 
In dezelfde traditie, waarbij de 
bekende lezingen worden af-
gewisseld met muziek, is ook 
het programma voor dit jaar 
samengesteld. De lezingen 
worden verzorgd door Evert-
Jan van Katwijk, Petra Smit, 
Leendert van der Sluis en Joke 
Koelewijn. Voor meer informa-
tie kunt kijken op www.pietphi-
lipse.nl/concertagenda waar u 
ook het programma kunt down-
loaden met alle teksten. Wij ho-
pen dat u net zo zult genieten 
om te kijken en te luisteren als 
wij met het maken.

Uitzending: kerstavond 24 de-
cember vanaf 20:00 uur met 
herhalingen op 25 en 26 de-
cember. Zie ook: www.gooitv.nl

   

Geen ‘Bridge aan de Dijk’
LOOSDRECHT
De bridgekroegentocht 
‘Bridge aan de Dijk’ in 
Oud-Loosdrecht op 5 fe-
bruari 2022, die al vele ja-
ren wordt georganiseerd 
door de Lions Club Loos-
drecht, kan door de huidi-
ge coronamaatregelen niet 
doorgaan.

De organisatie heeft tot de 
persconferentie van 14 decem-
ber gewacht met dit besluit in 
de hoop dat het, bij velen zo 
populaire, evenement toch 
nog kon worden gehouden. 
Maar helaas zijn de huidige 

omstandigheden en de zorgen 
om de oprukkende omikronva-
riant zodanig dat de Lions Club 
Loosdrecht geen garanties kan 
geven voor een veilig toernooi 
waar ruim 200 bridgers aan 
deelnemen. Als alles goed 
gaat staat de volgende bridge-
kroegentocht op het program-
ma voor 4 februari 2023. De 
bridgekroegentocht levert al 
meer dan tien jaar een groot 
bedrag op dat wordt geschon-
ken aan een goed doel. De Li-
ons Club Loosdrecht hoopt dat 
op 4 februari 2023 weer vele 
bridgers in goede gezondheid 
kunnen meedoen.

Kerstnachtdienst Loosdrecht online
LOOSDRECHT
De Kerstnachtdienst van 
de gezamenlijke kerken in 
Loosdrecht is dit jaar al-
leen via een livestream te 
volgen. Wie op de website 
sijpekerk.nl de livestream 
aanklikt, kan meegenieten 
van dit sfeervolle geheel. 
De dienst begint op 24 de-
cember om 19.00 uur, maar 
kan ook later op de avond 
bekeken worden.

De voorgangers zijn dominee 

H.M. Ploeger en dominee A. 
van Duinen. Het orgel wordt 
bespeeld door Jaap Haar-
man en Johan van Loenen 
zal trompet spelen. Harpiste 
Regina Ederveen brengt met 
een prachtig spel op de harp 
enkele stukken ten gehore. 
Een aantal voorzangers zingt 
mooie Kerstliederen. Het the-
ma dit jaar is: ‘Een nieuw be-
gin?’

De collecte is bestemd voor 
pleegzorg voor jongeren van 

0 tot 21 jaar van het Leger 
des Heils. Het Leger zet zich 
er voor in dat ieder kind na 
verloop van tijd terug kan ke-
ren naar de eigen ouders. Uw 
bijdrage kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL18RA-
BO0336900228 ten name van 
Diaconie Sijpekerk onder ver-
melding van Kerstnachtdienst. 
Wij wensen u allen, ondanks 
deze door de coronamaat-
regelen beperkte uitvoering, 
toch een mooie Kerstnacht-
dienst toe en fijne feestdagen.

   

Een nieuwe kans
Ik ga door het land en loop 
langs de kant van de weg,

Over wegen zo rakelings recht 
en gebaand,

soms welgelegen, belommerd, 
belaand.

En ik vecht met de wind, elke 
stap die herwint weer wat van 
mijn geluk dat bijna verging in 
de druk van mijn land,

Mijn land is mijn trots, mijn ver-
tier,

Zo blijf ik en schrijf ik een ge-
dicht met plezier.

Ik houd je wel bij mijn Holland, 
al gaat het maar net,

Ik houd van je weiden, je koei-
en en varkens zo vet.

Soms blijf ik even staan, daar 
aan de rand van een bos,

Waar bladeren zich stapelen 
in gouden kleuren, naast het 
fluweelachtige mos.

Ik ga fijn buiten de paden en 
vrijuit ademen, dan laat ik alles 
even los.

Dan ga ik weer verder, opzij, 
opzij ik ga voorbij

Met twee maal ‘n vaccin en 
een boosterprik,

is de dag van mij, want hier 
ben ik.

Want de natuur die ik zie, die 
mij trekt naar het licht, die na-
tuur is van mij.

Zo loop ik onbespied, in scha-
duw en licht vol kleuren en 
glans,

Dan bedenk ik, elke dag geeft 
ons weer een nieuwe kans.

Nely

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum - 035 - 628 38 62    www.delivino.nl

Daarin proeft u precies dat wat er op de 
heide onder andere te vinden is namelĳ k 
heerlĳ ke bramen en honing! Als u daarbĳ  uw 
ogen sluit en het genieten begint, dient zich 
ook die prachtige paarse heide nog eens 
aan. Een Gooise likeur dus…want de échte 
schnabbelaar komt nog steeds uit het Gooi. 
Gun uzelf een schnabbeltje en voel u ook 
even zo’n echte Gooise Schnabbelaar! 

Gooise Schnabbelaar

Te koop bij Delivino in de
Heigalerij voor € 19,95

“Op de grote stille heide…”
De zestig plussers onder u beginnen nu zacht mee 

te zingen. Met trots presenteren wij u onze
Gooise Schnabbelaar! 



  Stichting Lichtjes Wijdemeren 
bedankt van harte de particulieren, de

bedrijven, de gemeente Wijdemeren
 en alle vrijwilligers die dit jaar hebben

bijgedragen aan 
LICHT & KUNST LOOSDRECHT!

 
 
 


