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NIEUWSSTER
De Lutgerdina vertrekt uit Loosdrecht
LOOSDRECHT
De tweemastklipper Lutgerdina gaat weer varen met
mensen met een beperking.

slaapschip”, vertelt Onno. De
bemanning van de Lutgerdina
voer vorige week het schip naar
haar thuishaven Enkhuizen om
haar klaar te maken voor de reizen die dit jaar gepland staan.
De Lutgerdina vaart sinds 1983
met mensen met een beperking. Deelnemers van SailWise
varen zelf actief mee met het
schip en de mate van hun beperking maakt daarin geen verschil. “Zit je in een elektrische
rolstoel, dan kunnen we de val
daaraan vastmaken, zodat je al
rijdend het zeil kan hijsen”, zegt
Onno. “Mensen die hun armen
niet kunnen gebruiken, besturen het schip met een joystick,
die ze met hun kin bedienen.”

samenwerking met
Twee jaar lang heeft
ze vanweWEEKBLAD
VOOR
OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
ge de coronapandemie stilgelegen in Loosdrecht, maar daar
komt nu verandering in. “In het
voorjaar gaan we weer varen
en mensen met een beperking
de mogelijkheid bieden te zeilen met het schip.” zegt schipper Onno. Om dat mogelijk te
maken heeft de organisatie
steun nodig.
“De Lutgerdina ligt nu bij ons
watersporteiland in Loosdrecht,
waar ze tijdens de coronapandemie dienst heeft gedaan als

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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Voor de deelnemers betekent
zeilen op de Lutgerdina veel
meer dan een fijne tijd op het
water. Het heeft een positieve
invloed op de zelfredzaamheid

en geeft het zelfvertrouwen
een boost. Met de Lutgerdina
maakt SailWise zeilzwerftochten over het IJsselmeer en het
Wad. Dankzij alle aanpassin-

RUIMT OP!
T/M 12 FEBRUARI

UTRECHT ZONDAG GEOPEND
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

tot wel

50%
korting

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Hulp nodig bij uw aankoop?
Wij gaan samen met u
voor goud!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

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

gen kan iedereen met een beperking zeilen, eten én slapen
aan boord. Alle aanpassingen
brengen extra kosten met zich
mee.
SailWise vraagt om donaties
Voordat de Lutgerdina kan uitvaren met gasten heeft SailWise € 24.683,- nodig. SailWise
vraagt mensen daarom om
een donatie te doen of een
kostenpost voor hun rekening
te nemen. De eerste donaties
komen al binnen en dat is heel
fijn. Er is nu geld om het schip
naar Enkhuizen te varen en te
starten met het vaarklaar maken van het schip. Op 29 april
staat de eerste afvaart van de
Lutgerdina gepland. Schipper
Onno: “Als we uitvaren maken
we van iedere reis een groot
feest.” SailWise viert niet alleen
de eerste uitvaart sinds 2 jaar,
het historische zeilschip bestaat in 2022 ook nog eens 125
jaar. Onno regelt een verjaardagstaart bij de start van iedere
reis. Maar eerst moet het schip
de vaart in. Wie SailWise wil
steunen kan terecht op www.
sailwise.nl/help-de-lutgerdinain-de-vaart.
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Huishoudelijke hulp
Gezocht voor 5x 3 uur per
Maand. 0624985239
Klussen in en om het huis
Jeroen van Dijk
06-83658102 KluzSupport
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Prof all round klusser,
Pvc vloeren oa. Visgraat
Onderhoud klein en groot
schilderwerk powerwash
Goede ref. 06 21462118
help@kamildeklusser. nl
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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

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

Alarmnummer

1-1-2

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 4 en zaterdag 5 februari:
per pakket

€ 6,98

Runder Sucadelappen

500 gram

Ovenmaaltijd Runder Jachtschotel met puree

100 gram

€ 7,95
€ 2,49
€ 1,75

Kipshoarma pakket

400 gr. shoarma, 4 broodjes en knoflooksaus

Hele week:

Oma’s Draadjesvlees salade

100 gram

Geldig van donderdag 3 t/m woensdag 9 februari
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

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

WIJDEMEREN
Deze week spraken de
raadsleden over de Economische Agenda 2030, deel
1. Een pakket van 26 pagina’s geeft aan welke ambities Wijdemeren heeft op
economisch gebied. Het is
de bedoeling dat gemeente
en ondernemers snel aan
de slag gaan met het oppakken van bijbehorende
concrete acties (deel 2).
Wethouder Jos Kea opent
met de constatering dat de
gemeente Wijdemeren trots is
op haar ondernemers. ‘Ze zijn
onmisbaar voor onze vitaliteit
en onze economische groei,
dus moeten ze ook in de toekomst succesvol blijven’. Dat
het niet vanzelf gaat, moge
duidelijk zijn. Daarom kiest de
gemeente ervoor om ‘schouder
aan schouder met het bedrijfsleven de kansen te pakken en
hard aan de slag te gaan’. Het
document is samen met de ondernemers opgesteld. Hierna

worden de papieren ambities
omgezet in daadkracht. Er
komt een Kernteam dat maandelijks bijeenkomt, deze club
bestaat uit medewerkers van
de gemeente én een brede
vertegenwoordiging vanuit het
bedrijfsleven.

ER KOMT EEN
KERNTEAM
10 ambities
Naast het formuleren van de
ambities zijn er al vele voorbeeldstappen uitgedacht, die
echter nog nader moeten worden uitgewerkt. De eerste is
herstellen en leren omgaan
met de coronacrisis. Gevolgd
door een optimaal vestigingsklimaat, Wijdemeren zou zich beter moeten profileren, bijvoorbeeld als recreatiegemeente.
Bij de ruimtelijke ordening zijn
heldere keuzes over bedrijventerreinen noodzakelijk. Liever
‘ja, mits’ dan ‘nee, tenzij’ zou
de grondhouding moeten zijn.
Duurzaamheid is een onderwerp waar nog talloze mogelijkheden liggen, vaak is sa-

Foto: Ondernemers bij een voorbereiding van de Economische Agenda

menwerking in groter verband
handzaam. Op de 5e plaats
wordt ‘veilig ondernemen’ genoemd waarbij het gevaar van
ondermijning door criminelen
aandacht vraagt. Bereikbaarheid en parkeren zijn hot items,
‘eerst bewegen dan bouwen’
geeft een krachtige typering
weer van het probleem. Er is
behoefte aan een sterke arbeidsmarkt, tal van initiatieven
met stagiaires en andere opties
liggen in het verschiet. Voor
wat betreft het sociaal domein
hebben ondernemers ook een
verantwoordelijkheid. Een up-

grade van recreatie en toeristisch aanbod is zeer gewenst
met een optimale kwaliteit. Tot
slot is kennisuitwisseling als
10e ambitie van groot belang.
De uitdaging
Aan het slot presenteert het
rapport nog wat cijfers. Waaruit blijkt dat het aantal banen
in Wijdemeren ver onder het
landelijk gemiddelde ligt. Er is
wel een lichte groei in 10 jaar
tijd. Van de 3038 bedrijfsvestigingen is de zakelijke dienstverlening de koploper met 693,
handel en bouw volgen met

respectievelijk: 458 en 403. De
uitdaging: door het tekort aan
bedrijfsruimte trekken bestaande bedrijven weg naar elders
en vestigen potentiële bedrijven zich in andere gemeenten. Dit zorgt voor een gebrek
aan passend nieuw werk voor
lager en middelbaar geschoolden. Wijdemeren wordt op die
manier minder aantrekkelijk
voor jongere doelgroepen,
waardoor de voorzieningen en
leefbaarheid in het gedrang
komen. Nog voldoende werk
aan de winkel dus de komende
jaren!

Vergrijzing neemt sneller toe in Wijdemeren
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
Wijdemeren vergrijst, vergeleken met Nederland, relatief snel. Dit is te lezen in
een recent uitgekomen beleidsplan, opgesteld door
het bureau ‘Radar Advies’.
Ouderen in Wijdemeren
zijn over het algemeen welvarend en tevreden.
In het beleidsplan wordt gesproken over levensfasen.
Ingezoomd wordt op de derde levensfase ( dat is de fase
van ouder worden, nadat het
werkende leven is afgesloten.
De periode dat men levenskrachtig en zelfstandig is) en
vierde levensfase (de fase van
toenemende kwetsbaarheid
en zorgbehoefte). Landelijk is
te zien dat het aantal ouderen
in de derde en vierde levensfase toeneemt. Er is sprake
van een dubbele vergrijzing:
er zijn relatief veel ouderen
(dit komt grotendeels door de
babyboom), maar ouderen bereiken ook een steeds hogere
leeftijd.

Uitdaging
Met de relatief hoge vergrijzing staat de gemeente voor
een aantal grote uitdagingen.
Zo is er een tekort aan woningen en de huidige zorginstellingen zijn niet ingericht voor
de toenemende zorgbehoefte.
In Wijdemeren groeit het aantal mantelzorgers vooralsnog
niet mee met de toenemende
hulpvraag. Een ander punt van
zorg is, dat de groep met lage
inkomens groeit. Het percentage 65-plussers in Wijdemeren is 24%. Dit is hoger dan
het landelijk gemiddelde. Tot
2030 kent Wijdemeren een
relatief grote groep van ‘jong’
gepensioneerden, potentiële
mantelzorgers of vrijwilligers.
De groep 85-plussers wordt tot
2040 ruim twee keer zo groot,
dat is een landelijk gegeven.
Zorg en welzijn
Duidelijk te zien is dat ouderen
in Wijdemeren zich over het
algemeen gezond voelen. Na
een tegenslag herstellen zij
snel. Daarmee lopen zij weinig
risico op bijvoorbeeld angststoornissen. Driekwart van de

ouderen durft de buren om
hulp te vragen. Een klein percentage voelt zich zéér eenzaam. Er lijkt een impact van
de coronacrisis: ouderen zijn
daardoor minder gaan bewegen en stress, eenzaamheid,
angst en depressie namen
toe. Echter, in vergelijking met
de regio en Nederland staat
Wijdemeren er nog altijd goed
voor. Wat opvallend is, is dat
ouderen over het algemeen te
weinig bewegen en te veel alcohol drinken.
Wonen
Het percentage 75-plussers
dat thuis woont ligt in Wijdemeren nog altijd hoger dan
het landelijk gemiddelde. In
Wijdemeren is 15% van de
actief woningzoekenden 65+
. De voornaamste reden voor
verhuizen, is de wens voor
een gelijkvloerse woning. ongeveer een kwart wil daarvoor
niet meer betalen. In vergelijking met de ouderen in heel
Nederland heeft in Wijdemeren slechts de helft een geschikte woning die ingesteld is
op de mobiliteitsbeperkingen.

Wel is in Wijdemeren een groter aandeel woningen aanpasbaar dan in Nederland. Deze
woningen hebben bijvoorbeeld
al brede deuren en ruimte voor
plaatsen van een traplift.
Voorbereiden op de toekomst
In Wijdemeren is de vergrijzing
dus relatief hoog. Nu is de situatie rond ouderen en hun welzijn nog overwegend positief.

Met het oog op de toekomst, is
het belangrijk dat de gemeente goed voorbereid is, met
aangescherpte beleidsvoornemens en daaruit voortvloeiende acties. Zorgwethouder
Rosalie van Rijn vindt dat het
nieuwe gemeentebestuur, na
de verkiezingen, daadwerkelijk in actie moet komen om de
vergrijzing aan te pakken. Met
de nadruk woningbouw.
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Burgemeester en wethouder lezen
voor op basisscholen
WIJDEMEREN
Van 26 januari tot en met
5 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Deze
voorleesdagen
worden
jaarlijks georganiseerd om
het leesplezier van kinderen te stimuleren. Met veel
enthousiasme gaan burgemeester Crys Larson en
wethouder onderwijs Jos
Kea voorlezen op basisscholen in Wijdemeren.

WWW.BOJOSCARWASH.NL
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Wethouder Jos Kea: “Voorlezen is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van
kinderen. Niet alleen vanwege
de woordenschat. Onderschat
ook het belang van het voorleesritueel niet. Dat speciale
contact dat er is tussen ouders en kinderen tijdens het
voorlezen kan ik me nog goed
herinneren. Je kon er ook heel
goed je bedtijd een beetje mee
uitstellen.” De Nationale Voorleesweken worden georganiseerd door CPNB (Stichting
Collectieve Propaganda van
het Nederlandse boek) en is
een initiatief van de Stichting
Lezen. Er staan 10 prentenboeken centraal. Prentenboek
van het jaar is ‘Maar eerst ving
ik een monster’ van Tjibbe
Veldkamp en illustrator Kees

de Boer. Het boek gaat over
het leukste ritueel van de dag:
voorlezen.
Verschillende scholen
Burgemeester Crys Larson
las 27 januari voor op de Warinschool in Nederhorst den
Berg. Dat is de school van
Amélie, die later graag burgemeester wil worden. Zij heeft
de burgemeester geholpen
met een filmpje van de gemeente om de voorleesdagen
te promoten. Larson: ”Het was

ontzettend leuk om dit samen
te doen. Ik vind voorlezen heel
belangrijk en speciaal. Ik lees
inmiddels weer volop voor aan
mijn kleinkinderen, we genieten er allemaal van.” Wethouder Kea las op 31 januari
voor op de Jozefschool in Nederhorst den Berg en de Regenboog in Kortenhoef en op
2 februari op De Linde en De
Sterrewachter in Loosdrecht.
FOTO: Crys Larson bij groep 3
en 4 Warinschool

Ook D66 leest voor
WIJDEMEREN
Nu het de Nationale Voorleesdagen zijn, heeft D66 opnieuw
aandacht voor de ontwikkeling
van het kind. Tijdens de kinderboekenweek, in oktober vorig
jaar, heeft Jan Terlouw op initiatief van D66 voorgelezen uit
zijn boek ‘Het Hebzucht gas’.
Daarnaast hebben alle scholen een exemplaar van het
boek mogen ontvangen. Nu,
tijdens de nationale voorleesweek, zijn de kleinste kinderen
aan de beurt. Fractieleden van
D66 hebben de kinderdagverblijven in Wijdemeren bezocht
en het voorleesboek ‘Het eiland van olifant’ geschreven
door Leo Timmers overhandigd. Om deze uitreiking extra
feestelijk te maken kwam vrijdag Leyla Basli voorlezen bij
de peuters van de Pinkenstal.
Door het uitdelen van boeken
wil D66 een bijdrage leveren

aan de ontwikkeling van de
allerkleinste uit onze dorpen.

Want ieder kind verdient gelijke kansen.

Wijdemeren
informeren

2 februari 2022

Stoken?
Denk om de buren

Bekendmakingen

GooiTV verhuisd
Sinds 25 januari is de regionale zender GooiTV
verhuisd van kanaal 41 naar kanaal 48. Bij een
beperkt aantal tv’s is het nodig om de kanalen
opnieuw op te zoeken.

#mooiWijdemeren
@cees.bol

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Extra testlocatie Gooi

GGD Gooi en Vechtstreek heeft de vaccinatielocatie aan de Franse Kampweg in Bussum
omgebouwd tot een testlocatie. Sinds
woensdag 26 januari kunt u zich ook op het
terrein van de oude Hocras, op afspraak,
laten testen. De testlocatie Sijsjesberg in
Huizen blijft ook open. De tijdelijke testlocatie
in de Emmauskerk in Hilversum sluit op
4 februari. Het maken van een testafspraak
gaat via coronatest.nl of via het landelijk
coronatest afsprakennummer: 0800-1202.
>

Bewonersavonden Mobiliteitsplan 2045
De gemeente Wijdemeren werkt aan
het derde en laatste deel van het
Mobiliteitsplan 2045. Bewoners hebben van 9 november tot en met 28 november 2021 op een speciale website
hun mening gegeven over de ideeën
voor maatregelen. Deze reacties hebben wij inmiddels allemaal bekeken.
In een online bijeenkomst kunt u zich laten
informeren hoe de reacties worden verwerkt
in het Mobiliteitsplan. We organiseren hiervoor
drie online informatiebijeenkomsten met
speciale aandacht voor de verschillende
dorpskernen:
• 14 februari: ’s-Graveland en Kortenhoef

• 15 februari: Oud en Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
• 16 februari: hele gemeente

Wat is het mobiliteitsplan?
Dit plan gaat over het netwerk van wegen
voor auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsers
en voetgangers. Het Mobiliteitsplan geeft
aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. In het plan
staat ook welke maatregelen nodig zijn om
het netwerk van wegen te verbeteren en
hoeveel dat kost.
Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:
A Visie en Doelstellingen: wat zijn de ideeën
voor de toekomst? Wat willen we bereiken?

B Wensbeelden per vervoerwijze: wat is de
ideale situatie in 2045 voor de (vracht)
auto, fiets, openbaar vervoer of voetgangers?
C Ideeën voor maatregelen per regio
Deel A en B zijn grotendeels vastgesteld
door de gemeenteraad.

Aanmelden
Wilt u bij een van de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn? Stuur dan een
e-mail naar j.droogsma@wijdemeren.nl
onder vermelding van de avond waar u bij
wilt zijn. Voorafgaand aan de bijeenkomst
sturen wij via de mail een link naar de Microsoft-Teams bijeenkomst.

Nieuwe coördinator buurtsportcoach
Team Sportservice
Sinds december kunt u contact opnemen met Team Sportservice ’t Gooi
via coördinator buurtsportcoach Eva
Stam. “Met mijn collega’s van Team
Sportservice gaan we aan de slag met
alle mooie projecten die op de planning
staan.”
“Zo zijn er in april de Koningsspelen, ondersteunen we bij de jaarlijkse Zeildag bij
Ottenhome en de fietsdagen voor 60-plussers. Met alle activiteiten proberen we jong
en oud te inspireren om lekker in beweging te komen en te blijven! Zelf sport ik
ook erg graag. Dat combineer ik met mijn

tweede passie: de natuur. Je vindt mij vaak
wandelend in het bos of fietsend langs de
mooie Loosdrechtse of Ankeveense Plassen.
Misschien kom ik u daar tegen?”

Contact opnemen
“Uiteraard kom ik graag zo snel mogelijk
langs om live kennis te maken. Heeft u nu
al vragen? Bijvoorbeeld omdat u advies wilt
over sporten en bewegen of als sportorganisatie de samenwerking zoekt?
Neem gerust contact met mij op via
estam@teamsportservice.nl
of 06 27 55 24 20.”

Prikken zonder afspraak

Op de vaccinatielocatie in Hilversum kunt
u nu dagelijks zonder afspraak uw eerste,
tweede of boosterprik tegen corona halen.
De vaccinatielocatie aan de Verlengde
Zuiderloswal 16 in Hilversum is sinds deze
week dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur
geopend voor vrije inloop. Dit geldt niet voor
kinderen, zij kunnen alleen op afspraak hun
coronavaccinatie halen. Neem uw identiteitsbewijs mee als u de prik komt halen.
Meer informatie:
www.ggdgv.nl/prikzonderafspraak.
>

Alzheimercafé over beweging

Op woensdag 9 februari is er weer een
Alzheimer Café voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum. Onderwerp van
gesprek: het belang van beweging voor
mensen met dementie. Wetenschappelijk
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat
bewegen een positieve invloed heeft op het
geheugen en ook goed is voor de stemming
en het dag- en nachtritme. Wilt u hier meer
over horen of over meepraten? U bent van
harte welkom op 9 februari van 19.30 tot
21.00 uur in Wijkcentrum de Koepel,
Kapittelweg 399a, Hilversum.
>

Al een warmtescan aangevraagd?

De energieprijzen rijzen de pan uit. Een goed
moment om na te denken over isoleren.
Benieuwd waar u het beste kunt beginnen?
Waar er warmte weglekt via naden en
kieren? Vraag dan een warmtescan aan
bij de energiecoöperatie Wijdemeren.
U betaalt voor de warmtescan een bijdrage
van 25 euro voor de kosten van de camera.
U krijgt dan het lidmaatschap van de energiecoöperatie Wijdemeren voor 2022 erbij
cadeau.
Aanmelden? Kijk op www.ecwijdemeren.nl.

Wijdemeren
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informeren

Stoken? Denk ook aan de buren!
Het is guur weer de afgelopen tijd. Dan
is het heerlijk om de open haard of
houtkachel te gebruiken, maar dit is niet
erg goed voor het milieu, voor uw eigen
gezondheid en de gezondheid van
anderen. Houd u hier ook rekening mee?
Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en
kan stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? Lees dan de onderstaande tips:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en geeft extra rook en
fijnstof. Wilt u eigen hout gebruiken?
Zorg dan dat het minstens twee jaar heeft
gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd
hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de
verbranding van deze materialen komen
chemische stoffen vrij.
3. Zet de open haard of houtkachel niet aan
bij windstil of mistig weer. De rook blijft
dan hangen en veroorzaakt meer
luchtvervuiling.
4. Ventileer het huis goed tijdens het stoken.
Houd altijd de ventilatieroosters open. Het
vuur kan dan zuurstof aantrekken en de
rook kan via de schoorsteen afgevoerd
worden. Wordt het alsnog erg warm? Doe
de luchttoevoer niet dichter, maar zet een
raam open.

5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van
vuur door de zuurstoftoevoer te beperken
zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt.
Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal
open, net als de klep in de schoorsteen.
Dat zorgt voor betere verbranding en dus
minder schadelijke stoffen.
7. Controleer of u goed stookt. Een goed vuur
heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen. Bekijk
dit regelmatig door even naar buiten te
lopen.
8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer
dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrien

den met de buurt.
9. Laat één keer per jaar de schoorsteen
vegen. Hiermee voorkomt u schoorsteenbranden.

Stookwijzer
Wilt u de houtkachel of haard aanzetten?
Check vooraf altijd www.stookwijzer.nu.
Op basis van uw woonplaats krijgt u direct
advies of het verstandig is om dit moment
te stoken of niet.

Bekendmakingen
Breukeleveen

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Herenweg 27: herbouwen garage,
zaakkenmerk Z.68676 (18.01.22)

’s-Graveland

>

- Zuidereinde 157: legaliseren bebouwing,
zaakkenmerk Z.69045 (21.01.22)

Ankeveen

Kortenhoef

- Stichtse Kade 15: maken uitbouw,
zaakkenmerk Z.70214 (23.01.22)

- Kortenhoefsedijk 64: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68788 (13.01.22)
- Kortenhoefsedijk 111: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69762 (21.01.21)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: wijzigen voorgevel,
zaakkenmerk Z.70143 (18.01.22)
- Roerdomplaan 9: doorbreken draagmuur,
zaakkenmerk Z.70191 (20.01.22)
- Zwanebloem 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70263 (25.01.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 30a: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.70068 (14.01.22)
- Rading 10 19: veranderen dakbedekking,
zaakkenmerk Z.70167 (19.01.22)

Loosdrecht
- Acacialaan 18: plaatsen dakkapel achterdakvlak
woning, zaakkenmerk Z.69395 (21.01.22)
- Acacialaan 23: plaatsen dakkapel achterzijde,
zaakkenmerk Z.69696 (21.01.22)
- Frans Halslaan 6: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.69300 (24.01.22)
- Lindeplein: kappen 32 bomen,
zaakkenmerk Z.69551 (17.01.22)
- t.h.v. Wastobbe 3: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.69347 (14.01.22)
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dat het bestemmingsplan ‘Het Achtererf’ voor
het perceel achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk
73-87 is vastgesteld en ter inzage ligt. Helaas
is deze publicatie niet juist. Wij publiceren het
ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voor dit bouwplan zo
spoedig mogelijk opnieuw en de wijze waarop u
een zienswijze kunt indienen.

Wijzigingsplan Herenweg 47A,
Breukeleveen onherroepelijk
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op
9 november 2021 door het college vastgestelde
wijzigingsplan Herenweg 47A te Breukeleveen
per 6 januari 2022 onherroepelijk is geworden.

Raadplegen
U kunt het wijzigingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
het adres Herenweg 47A te Breukeleveen.

Bestemmingsplan Middenweg 77,
Nederhorst den Berg onherroepelijk
>

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

- Anton Mauvelaan 12: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70253 (25.01.22)
- Achter Dammerweg 71: bouwen drie drijvende
steigers, zaakkenmerk Z.70090 (16.01.22)
- Eilandseweg 4a: vervangen damwand,
zaakkenmerk Z.70273 (26.01.22)
- Middenweg 77: bouwen bedrijfspand,
zaakkenmerk Z.70093 (17.01.22)
- Overmeerseweg 122-124: toevoegen dakkapel
en openslaande deuren ter plaatse van achtergevel, zaakkenmerk Z.70163 (19.01.22)
- Vaartweg 25: realiseren vlonder,
zaakkenmerk Z.70122 (17.01.22)

- Dammerweg 40: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.69184 (21.01.22)
- t.h.v. Meerlaan 11a: kappen boom,
zaakkenmerk Z.69564 (18.01.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar
maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
het adres Middenweg 77 te Nederhorst den berg.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

- T.h.v. Kastanjelaan 15: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats, (bij GPP met
aanvrager) (24-01-2022)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.
>

Rectificatie

> Nieuwe naamgeving aan
gemeentelijk bouwwerk

Op 18 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot naamgeving
“Laser” voor de openbare ruimte in het nieuwe
bouwplan voor de terreinen gelegen tussen de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 en de bestaande
woonwijk Hallinckveld. De nieuwe woonwijk
wordt via de Tjalk ontsloten.
De straat wordt vernoemd naar een type zeilboot.
Hierdoor past deze naam in de bestaande omgeving van de naastgelegen woonwijk Hallinckveld,
waar straatnamen als Flits en Jol voorkomen.
U kunt binnen zes weken na de publicatie van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Nederhorst den Berg
- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp en wijzigen
toiletvoorziening, zaakkenmerk Z.67809 (27.01.22)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.68789 (18.01.22)

Raadplegen

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 recreatieappartementsgebouwen, zaakkenmerk
Z.68909 (24.01.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5: vervangen
beschoeiing, zaakkenmerk Z.68874 (18.01.22)
>

Diverse locaties in Ankeveen, Nederhorst en
Nieuw-Loosdrecht: kappen van 32 bomen,
zaakkenmerk Z.69287 (17.01.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
op 18 november 2021 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Middenweg 77
te Nederhorst den Berg per 6 januari 2022
onherroepelijk is geworden.

Overig

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Op 19 januari 2022 maakte het college bekend

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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)

7

Woensdag 2 februari 2022

Tuinbonen al voorgekiemd

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Ze lijken op elkaar, een tuinboon en een kiezelsteen.
Zo`n steentje wat je vindt in
het grindpad. Glanzend, glad
en bruin. En hard, je breekt er

je tanden op. Net als op het
zaad van een tuinboon. Als je
ze naast elkaar in de vensterbank legt gebeurt er niks. Na
drie jaar liggen ze er nog, onveranderd. Pas als je ze in de
vochtige aarde stopt ontstaat
een verschil. De kiezel blijft

kiezel, maar ergens diep van
binnen in het tuinboonzaad
begint er een celdeling, komt
er een groeipunt tot leven.
Waardoor? Ik vind het nog
steeds een wonder. Het leven
als tuinboonplant gaat beginnen en is niet meer te stoppen
tot de plant volgroeid is en uit
elkaar valt. Wij hebben onze
keiharde tuinboonzaden eerst
laten weken, toen in vochtig
zand laten kiemen en vervolgens in kisten voor-gezaaid.
Zodra ze boven komen mogen ze naar buiten om sterke
planten te worden. Daar zijn
we gestart met het uitzetten
van de bedden. We doen dat
door op de ouderwetse manier paadjes te lopen. Vele
voeten maken licht werk, het
is zacht weer en het is leuk
om de tuin weer vorm te zien
krijgen. Een zwarte vlakte
wordt weer een tuin met een
indeling. Door het teeltplan
wat we deze winter maakten,
weten we al waar de tuinbonen komen, daar helemaal
links onder.

Alzheimer Café Hilversum/
Wijdemeren
REGIO
Op 9 februari organiseert
het Alzheimer Café een inloopavond met als thema
‘dementie en bewegen’.
Op deze avond zal ingegaan
worden op de vraag of en
waarom bewegen ook/juist
voor mensen met dementie,
zo belangrijk is. Wetenschappelijk is er aangetoond dat bewegen een positieve invloed
heeft op het geheugen en ook
goed is voor de stemming en
het dag- en nachtritme.
De inloop is vanaf 19.00 uur
en de avond zal starten om
19.30 uur.
Bij binnenkomst wordt u gevraagd om uw naam /e-mail/
of telefoonnummer en woonplaats op te geven. Tevens
kunt u zichzelf opgeven voor
onze nieuwsbrief.

heeft, kunt u helaas niet deelnemen.
Het adres: De Koepel , Kapittelweg 399 A , 1216 JC Hilversum.
Wilt u deelnemen aan de activiteit, maar heeft u zelf geen
vervoer? Neem minimaal 2
dagen van tevoren contact op
met ‘ANWB Auto Maatje’ van
Versa Welzijn, dan brengt een
vrijwilliger u met zijn of haar
eigen auto naar de gewenste
locatie en haalt u ook weer
op. De kosten zijn € 0,30 per
kilometer. Telefoonnummer:
op werkdagen tussen 9.00 en
12.30 uur 035-6250005;
Wijdemeren ANWB maatje:
035-6947455

Als u of uw medebewoner
klachten zoals koorts/verhoging, verkoudheid, hoesten

Natuurmonumenten zoekt praatjesmakers
Werken op een bijzondere
plek
Jouw werkgebied wordt de
Vechtplassen: een waterrijk
landschap van petgaten, legakkers en weidse plassen vol
moerasvogels en laagveenplanten. De moeite van het
beschermen méér dan waard.
Hoe groter onze achterban,
hoe beter wij gebieden als
de Vechtplassen kunnen beheren en behouden. En daar
kun jij ons bij helpen!

‘S- GRAVELAND
Ben jij een échte praatjesmaker? Hou je ervan
om bezoekers in onze natuurgebieden wegwijs te
maken en mooie verhalen
over de natuur te vertellen? Zie je het ook als een

uitdaging om nieuwe leden te werven? Word dan
vrijwillige boswachter bij
Natuurmonumenten.
Bakfiets vol natuurschatten
Vrijwillige boswachters gaan
in teams van twee op pad met

een opvallende elektrische
bakfiets vol natuurschatten,
spelletjes, doe-dingen en folders. Middenin de natuurgebieden of op onze forten ga je
het gesprek aan met bezoekers, geef je tips voor wandelen fietsroutes, vertel je mooie

natuurverhalen en vraag je of
bezoekers geïnteresseerd zijn
in een lidmaatschap. Voordat
je aan de slag gaat, word je
getraind door de boswachters
van Natuurmonumenten.

Inspirerende
informatiebijeenkomst
Wil je meer weten over het
veelzijdige werk van vrijwillige
boswachter? Kijk voor meer
informatie op www.natuurmonumenten.nl/praatjesmakers
en bekijk de uitgebreide vacature en ons YouTube-filmpje.
Je kunt je ook gelijk aanmelden via vechtplassen@natuurmonumenten.nl. Je krijgt
dan van ons een uitnodiging
voor onze inspirerende bijeenkomst vól natuurpraatjes
door andere vrijwillige boswachters en meer informatie
over de functie.
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HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

WIJDEMEREN

Eens in de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Historische
Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren.
Deze aflevering is voor de Historische Kring Nederhorst den Berg.
Wintertafereel
U ziet hier een foto van de eerste Bergse ijsbaan in de Blijkpolder bij de Vaartweg
en achter de Overmeerseweg. Sinds 1902, het jaar waarin de Bergse IJsclub is
opgericht, vonden de Bergers hier hun vertier tijdens een vorstperiode. Volgens de
schenker van deze oude foto, mevrouw Löwenthal-Bak, speelt muziekvereniging
Crescendo in de tent. Iedere ijsclub in de omgeving wil altijd zo gauw het gaat
vriezen als eerste een wedstrijd organiseren. Zo ook de onze toen er begin februari
weer geschaatst kon worden. In Ankeveen durfde het ijsclubbestuur het nog niet
aan om wedstrijden uit te schrijven. Er waren daar te veel personen door het ijs
gezakt, “meest jongens natuurlijk”. Om zich tegenover hun leden te rechtvaardigen
stond er in de Gooi-en Eemlander van 2 februari het volgende berichtje. “Hoe de
IJsclub te Nederhorst den Berg het heeft aangedurfd heden, zaterdag, een wedstrijd
uit te schrijven is ons een raadsel”. Want uit het artikeltje blijkt dat de Bergse boodschapper zijn missie naar de naaste buren met een nat pak heeft moeten bekopen.
Hij zal toch wel droge kleren hebben gekregen? De vorst zette gelukkig door, zodat
iedereen aan zijn trekken kwam.
(Bron: J. Baar, Om het vriespunt, 1902-2002. 100 jaar IJsclub Nederhorst den Berg)
Brants bleef na het aansluitende feest weinig over.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Lotte van Aerle

Professional Organizer
Opruimcoach

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

- Moeite met opruimen?
- Te veel spullen en/of te weinig ruimte?

Heb je te bieden:

Heb je te bieden:
- Geen overzicht in huis en agenda?
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
● APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- Moeite met keuzes maken?
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:

Dan kan ik u helpen.
Neem geheel vrijblijvend contact op:
info@lottevanaerle.nl | 06-12227976 | www.lottevanaerle.nl

Voor rust in huis en hoofd

- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK

2 VACATURES:
WWW.

- bereid tot het volgen van cursussen

- bereid tot het volgen van cursussen

- service en klantvriendelijk is aangeboren
- oplossingsgericht denk en werkniveau
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere dag als een uitdaging zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede

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

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
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Viore staat stil bij Wereldkankerdag Ontdek de natuur op
REGIO
Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan
bij de impact van kanker,
een ziekte waarmee een
op de drie Nederlanders
in zijn of haar leven wordt
geconfronteerd. Met de
slogan ‘Kanker raakt iedereen. Jou dus ook’ wordt
aandacht gevraagd voor
kanker en de gevolgen
van deze ziekte. Niet alleen
voor de patiënt zelf, maar
ook voor zijn of haar omgeving.
Viore centrum voor iedereen
die leeft met kanker organiseert rondom 4 februari een
aantal activiteiten:
• Op 4 februari worden er traditiegetrouw rozen uitgedeeld
aan mensen die zijn geraakt
door kanker. Dat gebeurt in
Tergooi MC, maar ook bij Viore zelf.
• Dankzij een fijne sponsor
kunnen we dit jaar ook zonnebloemzaadjes uitdelen. Dat
gebeurt op een paar oncologische afdelingen van Tergooi
MC.

6 februari

• Op 4 februari houden we bij
Viore open huis. Tussen 10.00
en 16.00 uur ben je welkom
om bij ons binnen te lopen, de
koffie en thee met iets lekkers
erbij staan klaar. Als je wil leiden we je rond door ons mooie
pand.
• In de maandelijkse podcast
van Viore kun je deze keer
luisteren naar gesprekken
met bezoekers, vrijwilligers en
stafmedewerkers van Viore.
Via https://www.viore.org/programma/viore-podcasts kun je
al onze podcasts beluisteren.
• Tot en met vrijdag 4 februari kun je meeloten naar een
gratis verwenbehandeling. Je

kunt kiezen tussen huidverzorging en een oncologische
massage. Bovendien worden
er 5 tasjes met mooie producten verloot. Meer hierover lees
je in de agenda op onze website.
In verband met de coronaregels zijn er wel beperkingen
aan het maximum aantal bezoekers dat tegelijk in ons
pand aanwezig kan zijn. We
vragen hiervoor je begrip.
Op de website www.wereldkankerdag.nl vind je alle activiteiten die in het hele land
georganiseerd worden rond
Wereldkankerdag.

Yoga4Parkinson introduceert: de
ParkinZonnegroet
REGIO
Als warming-up voor The
Parkinson Games, een
internationaal
sportevenement dat plaatsvindt in
Eindhoven op 5 en 6 augustus 2022, heeft Yoga4Parkinson speciaal voor
mensen met de ziekte van
Parkinson de ParkinZonnegroet ontwikkeld.
De reguliere zonnegroet – een
reeks yogahoudingen achter
elkaar – is niet voor alle mensen met parkinson haalbaar.
Daarom is er nu de ‘ParkinZonnegroet’ in het leven geroepen. Hiermee wil Yoga4Parkinson iedereen met de
ziekte van Parkinson uitdagen:
doe de speciale zonnegroet
een paar weken lang elke dag
bij het opstaan en ontdek zelf
hoeveel fitter je je gaat voelen.
Ook mensen zonder parkinson
mogen uiteraard meedoen. De
ParkinZonnegroet is echt voor
iedereen: dankzij Paula Jap

Tjong van Stoelyoga Nederland is er ook een variant van
de ParkinZonnegroet die zittend op een stoel kan worden
uitgevoerd.
Zo is de ParkinZonnegroet
een laagdrempelige manier
om kennis te maken met yoga
als bewegingsvorm en om te
ontdekken hoe yoga de kwaliteit van leven kan verbeteren,
ook als je de ziekte van Parkinson hebt. Deze uitdaging sluit
mooi aan bij de missie van
Yoga4Parkinson: yoga dichterbij mensen met parkinson

brengen, door yogadocenten
op te leiden tot Yoga4Parkinson docent. Bovendien is het
een mooie voorbereiding voor
deelname aan The Parkinson
Games 2022, de ‘olympische
spelen’ voor mensen met
parkinson.
Meer weten over de ParkinZonnegroet, de Parkinson
Games en hoe je deze actie
kunt steunen? Kijk op www.
parkinzonnegroet.nl en theparkinsongames.com.
FOTO: Yoga4Parkinson (YouTube)

‘S- GRAVELAND
Twee excursies van Natuurmonumenten op zondag 6 februari, beide van
11.00 tot 12.30 uur. Voor
volwassenen is er op zondag 6 februari een unieke
kans om, onder begeleiding van een boswachter,
het Corversbos te ontdekken.
De boswandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Let op: deze excursie vertrekt vanaf Corversbos, parkeerplaats Algemene
Begraafplaats, Beresteinseweg te ’s-Graveland. Voor het
hele gezin is er op deze dag
een gezinswandeling georganiseerd over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze
wandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar en duurt minimaal anderhalf uur. Vanaf het Bezoekerscentrum, Noordereind 54B te
‘s- Graveland.
Het Corversbos hoorde ooit
bij landgoed Gooilust. Enkele
statige beukenlanen herinneren hier nog aan. In 1944
is het oude bos grotendeels
kaal gekapt. Na de Tweede
Wereldoorlog is het opnieuw
aangeplant, vooral met naaldbomen. In het gebied liggen
enkele eeuwenoude akkers
waar
Natuurmonumenten
granen verbouwt. Uiteraard
zonder gebruik van schadelij-

IK WIL OERRR
Meld je aan op OERRR.nl

ke bestrijdingsmiddelen. Ook
groeien tussen het graan zeldzame akkerkruiden.
Met kinderen op ontdekkingsreis
Ga samen met de boswachter
op ontdekkingsreis door de
’s-Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep
en Burgh. Ontdek wie de bewoners van het bos zijn en
hoe zij leven. De boswachter
weet antwoord op al je vragen. Neem een tasje mee
om onderweg de mooiste bos
schatten te verzamelen. Met je
vondsten ga je buiten knutselen, dus kleed je lekker warm
aan. Ga daarna gratis ravotten
in Speelnatuur van OERRR of
breng een bezoek aan restaurant Brambergen.
Handig om te weten:
• Verkoop tickets uitsluitend
online;
• Honden kunnen niet mee;
• Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent;
• Raadpleeg onze website
voor onze coronaregels;
Informatie:
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.
FOTO: Struinen en knutselen
(foto @NM, Pauline Joosten)
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Ingezonden brieven

Dutch Streetrace

uw
expert
Jan Vis AA
Accofis Accountants
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

Ron van Aalst stuurde een
boze brief naar burgemeester
Pieter Broertjes, voorzitter van
de Veiligheidsregio. Ook Crys
Larson, burgemeester van
Wijdemeren is op de hoogte
gesteld.
Afgelopen zondag was het
weer erg druk op de Hoorneboegse Heide en omgeving.
Veel wandelaars met vaak
kinderen, al dan niet in een
wandelwagen en fietsers met
ook vele fietsende kinderen.
Geparkeerd werd op de diverse parkeerplaatsen rondom
genoemde hei.
Deze
seerd
Race
mers

drukte werd geterroridoor de Dutch Street
met zo’n 500 deelnedie de straten , Tjalk,

Nieuw- Loosdrechtsedijk e.o.
in en rond het dorp onveilig
maakten alsmede de route
Noodweg langs het vliegveld
Hilversum om de A 27 te bereiken om hun wildemansritten
te vervolgen naar Zeeland. In
een colonne van opgevoerde
auto’s werd ruim een uur de
veiligheid van burgers ondermijnd. Deze groep wegpiraten hebben met hun macho
gedrag, lak aan iedere vorm
van regels en fatsoen. Er werd
ongemeen hard gereden op
de Noodweg, auto’s ingehaald
en onverantwoord hard de
kruising Rading/Noodweg en
Egelshoek/Noodweg
benaderd. Dat er geen ongelukken
zijn gebeurd is een wonder.

overheid uit met hun onwettig opgevoerde voertuigen die
alle wettelijk gestelde eisen
aan deze autotypen te buiten gaan. De enkele politieauto die ik signaleerde stond
hier machteloos tegenover.
Het misbruik van het internet
door deze wegmalloten voor
de verspreiding van hun ‘evenement’ onttrekt zich aan de
regelgeving. Hoe voorkomen
we herhaling van dergelijke
excessen?

Deze wegpiraten dagen de

Ron van Aalst, Loosdrecht

Ik verzoek u met klem om het
voorkomen van straatracen te
agenderen op de bestuurlijke
agenda van uw college en in
de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek.

Nederhorst Noord

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

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

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

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Begin vorig jaar kwam er een
“participatie” tot stand rond
Nederhorst Noord. Ik had daar
vragen over die ik aan de gemeente heb gesteld. Nooit antwoord op mogen ontvangen.
De “participatie” bleek een
wassen neus. De gemeente
had er “formeel” niets mee te
maken en het bleek een reclame van de speculant/ontwikkelaar te zijn. Die avond werd
klip en klaar dat er al heel lang
achter de schermen contact
was met de gemeente en dat
er al veel bekokstoofd was.
Vervolgens een brief gestuurd
met een W.O.B. verzoek rond

de gang van zaken. Eerst uitstel (we hebben tijd nodig).
Vervolgens vertraging door
een brief die om meer details
vroeg. Na mijn antwoord eind
eerste kwartaal wederom nooit
meer antwoord. Een W.O.B.
verzoek dat gewoon totaal
genegeerd wordt. En dan nu
tot mijn verbazing een college
besluit om Nederhorst Noord
doorgang te laten vinden. Een
besluit waar nooit normale discussie over gevoerd is.

ken wat nu exact de behoefte
aan nieuwe woningen in ons
dorp is, b) er echt betere plekken zijn, c) het gewoon niet
mag op deze plek, d) er hier
gewoon gesold wordt met direct betrokkenen, en e) halve
woontorens op deze plek bizar
zijn is dit alles gewoon onbehoorlijk bestuur. Beste Raad,
zeg hier iets van en doe hier
iets aan! Op wie moet ik stemmen om dit onzalige plan een
halt toe te roepen?

Even los van het feit dat a)
niemand in dit hele proces
duidelijk heeft weten te ma-

Arnoud Schutte, bewoner Voorstraat 40

Reactie op de heer Van Rijn
De heer Van Rijn uitte vorige
week zijn zorgen onder de titel
‘niets extra’s voor verpleeghuiszorg’. Om echter lokale
partijen af te schieten op landelijk beleid is misschien iets
te kort door de bocht. Tussen
de lokale huis-aan- huisbladen

en de lokale politieke partijen is
de afspraak gemaakt dat in de
twee maanden voorafgaand
aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart geen politieke
stukken mogen worden ingezonden door deze partijen.
Inhoudelijk reageren doen wij

nu dus ook niet. Wel vinden wij
het een gemiste kans voor de
heer Van Rijn als je de lokale
standpunten niet weet. Laat u
verrassen!
John van der Ree, VVD Wijdemeren

GooiTV
WIJDEMEREN
De
programmering
vanaf woensdag 2 februari van
GooiTV: In Derde Termijn besteedt aandacht aan het 20jarig bestaan van Wijdemeren.
Wilma Snel uit Nederhorst

den Berg en Rik Jungmann uit
Kortenhoef zijn te gast en tonen hun bespiegelingen over
Wijdemeren aan presentator
Ruud Bochardt. In TV Magazine zijn diverse onderwerpen,
waaronder het voorleesont-

bijt met de burgemeester in
Nederhorst den Berg. Voor
diegenen die kijken via Ziggo:
GooiTV is voortaan te vinden
op kanaal 48; KPN: kanaal
1432
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Sluijters Prijs 2022 voor Jochem
Mestriner
KORTENHOEF
Jochem Mestriner heeft
de Sluijters Prijs voor jong
talent in de schilderkunst
gewonnen. De prijs bestaat uit een geldbedrag
van € 5.000 en een solotentoonstelling tijdens de
KunstRAI in Amsterdam
in april 2022. De Sluijters
Prijs wordt dit jaar voor
de vijfde maal uitgereikt.
De prijs wordt eens in de
twee jaar toegekend door
de Stichting Kunst aan de
Dijk te Kortenhoef.
De Stichting heeft de Nederlandse
kunstacademies
uitgenodigd voordrachten te
doen van net afgestudeerde
bachelor- en masterstudenten
en heeft 13 voordrachten ontvangen. De jury bestond uit de
beeldende kunstenaars Johan
van Oord en Niek Hendrix en
de kunsthistorici Pia van Wijnbergen en Cato Cramer. Jochem Mestriner studeerde af
aan de kunstacademie van de

HKU in Utrecht in 2021. In dat
jaar won hij ook een stipendium van de Dooyewaard Stichting, die hem in de gelegenheid stelt een jaar lang in een
kunstenaarsatelier in Blaricum
te werken en wonen. Mestriners schilderijen ontstaan uit
een sterk associërend vermogen, waarin vele scenario’s en
verhaallijnen
samenkomen.
Geïnspireerd door de kunstgeschiedenis, de literatuur,
videospellen en persoonlijke
gebeurtenissen creëert hij de
inhoud van zijn werk en ook

zijn vormentaal wordt er door
bepaald. Epische verhalen
mengen zich met zijn persoonlijk leven. Vaak wordt zijn werk
bevolkt door vreemde wezens
en wonderlijke karakters, waar
realiteit, literatuur en beeldende kunst zich mengen. Naast
het werk van Jochem Mestriner zal er op de KunstRAI (1318 april) het werk te zien zijn
van de overige voorgedragen
kandidaten.
FOTO: Jochem Mestriner met
‘Aalscholver’ (foto: HKU.nl)

Voorgenomen fusie bibliotheken
Lokaal sterker door regionale opschaling

LOOSDRECHT
In januari kwam er al een
mooie nieuwe themaochtenden folder uit en konden we
helaas nog niet starten, maar
in februari starten we weer
met onze themaochtenden. In
Loosdrecht met ‘Eetbare planten in het Naardermeer’. Welke planten kun je eten? Waar
moet je ver vandaan blijven?

Wim Krijnen kent het Naardermeer en haar omgeving
als geen ander. Hij maakt je
graag wegwijs in de flora van
dit prachtige natuurgebied.
Plaats:
Bibliotheek
Loosdrecht; woensdag 2 februari
2022; 10.00 – 12.00 uur; Toegang gratis

Katten niet voeren

REGIO
Op 25 januari 2022 is de
intentieovereenkomst
tussen de stichting bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum en stichting
bibliotheek Gooi en meer
ondertekend. Hierin wordt
het voornemen bevestigd
van een juridische fusie
tussen beide bibliotheken.
Ondersteunend hieraan is
de fusie nota ‘Lokaal sterker door regionale opschaling‘ vastgesteld.
De bibliotheken verwachten,
dat ze door de fusie een robuustere organisatie creëren.
Dat zorgt voor versteviging
van de dienstverlening voor
leden, bezoekers en inwoners. En daarbij versterking
van de organisatie, de externe positionering en efficiency.
Er wordt kortom een betere
onderhandelingspositie
gecreëerd, medewerkers krijgen
meer mogelijkheden en de organisatie zal hierdoor minder

Themaochtend in			
bibliotheek

REGIO
Een
kattenliefhebster
schrijft het volgende:
‘Hoihoi, is het een idee om een
stuk te plaatsen over al die
katten die zoek zijn. Dat lees je
steeds op Facebook. Helpen
zoeken is prima, maar je moet
andermans kat absoluut niet
voeren. Sowieso in verband
met een dieet, maar ook omdat
je een kat gaat desoriënteren.
Laat staan dus een kat in huis

kwetsbaar zijn. Dit zorgt voor
een toekomstbestendige bibliotheek voor een groot deel
van ‘t Gooi.
In 2022 zal de fusie worden
voorbereid en begeleid door
een extern bureau. De beoog-

de fusiedatum – om als nieuwe organisatie te gaan werken
– is gepland op 1 januari 2023.
De gemeenten, als opdrachtgever van de bibliotheken, zullen nauw worden aangesloten
op dit traject.

halen, ook als hij miauwt, hoe
irritant ook. Dus niet voeren en
zeker niet in huis nemen. En
m’n verhaal wordt bevestigd
door de dierenarts en door de
dierenambulance. Zou ze een
hoop werk schelen. Ook geen
snoepjes geven, je weet gewoonweg niet of het beestje
dat mag hebben. Z’n baasje
weet dat wel. Dus niet doen.’

Foto: Umit Ozkan(pexels photo)
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Bespaar t/m 9 januari veel geld:
INRUILKORTING
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betaaltwerelden van Easy Sit
OntdekEasysit
de drie
Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

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

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

C a d ea ub o n

Bĳ aankoop van een Easysit!

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
maat met de juiste balans
Easysit stoelen en banken:op
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
het mooiste design!
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Kom
naar
de ruime showroom
van en geven u graag een
Napels
Easysit A90
en Easysit
profi
teer van onze actie!
passend
advies!

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

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

Comfortbanken

Heel veel

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

Easysit D72

banken

DIRECT

Gratis het beste zitadvies
LEVERBAAR

Thuisdemonstratie?
Easysit D62

Easysit DS703

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit D65

Easysit D64

Easysit A160

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit

Barneveld
Easysit
Hilversum
Easysit
D110
Kom veiligEasysit
winkelen
in Easysit
onze
en ervaar
A600 ruime showroom
het ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!
Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

 Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uurVASTE
*Actie niet geldig
op Stressless
en niet geldig i.c.m. andere acties.
LAGE
ACTIEPRIJS!

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat
 De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

al vanaf € 795,-

 Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Easysit D65

Easysit D200

Easysit Napels

Een Easysit sta-opstoel
• 5 jaar complete garantie

Easysit S50

Easysit D69

Easysit DS701

Easysit D200

• veel maten en kleuren direct leverbaar
• de hoogste kwaliteit

• rechtstreeks
van de fabriek
Bezoek
onze showroom
of bel:

Actie verlengd
t/m woensdag 9 februari!
● Maatwerk uit eigen fabriek

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

Showroom Barneveld

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

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

088-6220220
• altijd de scherpste prijzen!

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733

