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256 zonnepanelen op Stal Hilverzicht
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT
Afgelopen zaterdag werd 
in aanwezigheid van wet-
houder Joost Boermans 
het startsein gegeven voor 
het ‘Coöperatief Zonne-
project Stal Hilverzicht’ in 
Loosdrecht. Dit is een ini-
tiatief van Energiecoöpera-
tie Wijdemeren met steun 
van de gemeente.

Het doel van de coöperatie is 
een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie, het gebruik 
van fossiele brandstoffen ver-
minderen en door, voor en met 
bewoners investeren in lokale 
en duurzaam opgewekte ener-
gie met minimaal 50% lokaal 
eigendom. Ambitie is dat de 
dorpen van Wijdemeren zo-
veel mogelijk zelfvoorzienend 
worden zowel via opwekking 
op eigen dak als via geza-
menlijke coöperatieve zonne-

stroomprojecten. De nieuwe 
‘Subsidieregeling Coöperatie-
ve Energieopwekking’ onder-
steunt energiecoöperaties bij 
het investeren in duurzame 
energieopwekking. De sub-
sidie zorgt ervoor dat omwo-
nenden makkelijk mee kunnen 
doen in een project. De coöpe-
ratie (Anne- Marie Poorthuis) 
tekende met eigenaar van Stal 
Hilverzicht, Jacob Doets, een 
akte van opstal voor het plaat-
sen van 256 zonnepanelen op 
het dak van zijn binnenmane-
ge. Deze panelen zorgen voor 
een opbrengst van 85.000 kw. 
die wordt teruggegeven aan 
het net. Naast de subsidie is 
men op zoek gegaan naar 
participanten binnen het eigen 
postcodegebied. De interesse 
was dusdanig groot dat men 
besloot om i.p.v. 108 zelfs 
248 participaties à € 200 uit te 
geven. De totale investering 
bedraagt ruim € 90.000. De 
Energiecoöperatie Wijdeme- ren     investeert    zelf    ruim

€ 40.000. Via het net ontvan-
gen de participanten door de 
opgewekte energie een korting 
op hun elektriciteitsrekening.

1 maart
Tijdens de bijeenkomst sprak 
wethouder Boermans zijn 

waardering uit voor het initia-
tief van de coöperatie en de 
medewerking van de verant-
woordelijk ambtenaar. Hij be-
nadrukte het belang van de 
energietransitie en een dui-
delijke communicatie richting 
de burgers waarbij fabels en 
feiten van elkaar worden ge-

scheiden. In dit licht was hij 
verheugd op de grote interes-
se van de bevolking voor bij-
eenkomsten die de gemeente 
organiseert. De eerstvolgende 
is op 1 maart in het gemeen-
tehuis waarbij informatie wordt 
verstrekt over warmtepompen 
en hybride warmtepompen. 
Het zou zomaar kunnen dat de 
aanschaf aanzienlijk goedko-
per blijkt dan de bedragen die 
in de media de ronde doen.

FOTO: (v.l.n.r.) Joost Boermans, Anne- Marie Poorthuis en Jacob Doets
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

De Lokale Partij

FINANCIËN
OP ORDE

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

LĲST

1

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

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

gedrukte regel

Klussen in en om het huis
Jeroen van Dijk 

06-83658102 KluzSupport

Een elektrische auto? 
Wij leggen uw eigen 

LAADPAAL aan. Bel voor
een afspraak met BOWA

Tel. 06-51 16 96 56
Goedkoper laden kan niet!

Prof all round klusser, 
Pvc vloeren oa. Visgraat

Onderhoud klein en groot 
schilderwerk powerwash
Goede ref. 06 21462118
help@kamildeklusser.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Ervaren, sterke hulp HUIS
HOUDING gezocht voor een

groot huis in Loosdrecht.
ca 2x 3 uur in de week 

Tel: 06 52557952

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Geldig van donderdag 24 februari t/m woensdag 2 maart

Vrijdag 25 en zaterdag 26 februari:
Duitse Biefstuk
De echte Oostenrijkse
XXl Schnitzels
De echte Oostenrijkse
XXl Schnitzels
De echte Oostenrijkse

Per stuk

100 gram
€ 1,98
€ 1,98

4 halen 3 betalen!

Hele week:
Gehaktbrood Bien Sûr
Biologische Beenham

500 gram

100 gram
€ 6,98
€ 2,98

Saucijzen-, Rookworst- of
Kipkebab Broodje
Saucijzen-, Rookworst- of
Kipkebab Broodje
Saucijzen-, Rookworst- of
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Tweede verkiezingsdebat GooiTV
WIJDEMEREN
Woensdag 16 februari 
vond in Bibliotheek Gooi 
en meer de tweede opna-
me plaats van het verkie-
zingsdebat van GooiTV. 
In aanloop naar de verkie-
zingen van 14, 15 en 16 
maart zaten deze keer de 
partijleiders van de VVD en 
DorpsBelangen tegenover 
elkaar. U kunt het gesprek 
vanaf 2 maart een week 
lang op televisie zien via 
Ziggo kanaal 48 of KPN-ka-
naal 1432. De opname is 
dan ook op YouTube te vin-
den.

Voor Bo de Kruijff was het een 
spannend debuut. Als 23-jari-
ge is hij de jongste lijsttrekker 

in Wijdemeren en zat aan tafel 
namens de VVD. Een debat 
met een door de wol geverf-
de Jan-Jaap de Kloet (Dorps-
Belangen) is dan toch een 
uitdaging. Van de zenuwen 
was echter weinig te merken 
en ontspannen gingen beide 
heren met elkaar in gesprek 
onder leiding van Saskia Luij-
er en Herman Stuijver. Als co-
alitiepartners weten VVD en 
DorpsBelangen elkaar op vele 
fronten te vinden en dat bleek 
ook tijdens het debat. Beide 
zijn voorstanders van bouw-
projecten aan de randen van 
de dorpen, willen zich hard 
maken voor een beter onder-
nemersklimaat en zien nog 
kansen voor een zelfstandig 
Wijdemeren. Of de partijen 

ook in de toekomst nog een 
hecht blok vormen, dat zal 
pas blijken na de verkiezings-
uitslag. Daarbij heeft u het als 

kiezer natuurlijk voor het zeg-
gen. Dus bekijk de uitzending 
om de nuances te ontdekken 
en uw keus te sterken.

FOTO: Bo de Kruijff en Jan-
Jaap de Kloet

   

Vrijdag 25 februari
Eerste politieke café: alle lijsttrekkers en muziek

WIJDEMEREN
Wie in een gemoedelijke 
sfeer, bij een kop koffie of 
een drankje, wil kennis-
maken met de lijsttrekkers 
van de politieke partijen, 
kan zich op vrijdag 25 fe-
bruari melden bij De Drie 
Dorpen in Ankeveen. Het is 
de eerste editie van een se-
rie van drie politieke cafés.

Herman Stuijver, presentator, 

zal op 25 februari met de indi-
viduele lijsttrekkers in gesprek 
gaan met de bedoeling hen 
(beter) te leren kennen, meer 
in het bijzonder het gedach-
tegoed waarmee ze stemmen 
van kiezers hopen te winnen. 
Aan tafel zit ook oud-burge-
meester Wim Kozijn. Hij is, zo-
als dat in het talkshowwezen 
heet, de sidekick en zal dus 
op gepaste en ongepaste mo-
menten van zich laten horen.

De politiek café-organisator, 
de Stichting Prettige Voorstel-
ling, is van mening dat een 
avondje praten over politiek 
voor veel kiezers geen aanlok-
kelijk vooruitzicht is. Vandaar 
dat Derk de Kloet deze vrijdag-
avond komt optreden. Vandaar 
ook dat er Het Prettig Kwartet 
is dat zingend van zich zal la-
ten horen. En net als in een 
café wordt er de hele avond 
aan tafeltjes bediend. Het 

is bovendien een feestelijke 
avond, want de eerste avond 
waarop alle coronamaatrege-
len zijn opgeheven. Er worden 
dus ook geen QR-codes meer 
gescand.

De twee volgende politiek ca-
fés zijn op woensdagavond 2 
maart en zaterdagavond 12 
maart, eveneens in De Drie 
Dorpen. Dan zullen belangrij-
ke thema’s als woningbouw 

en de zelfstandigheid van Wij-
demeren wat ruimer aan bod 
komen.

(De politieke cafés zijn mede 
mogelijk gemaakt door finan-
ciële steun van de gemeente 
Wijdemeren, Rotary Wijde-
meren, Splint media, Slijterij 
de Meenthof, Bakker Jeroen 
en Tel & Toets, Smallenburg 
Schilderwerken)

   

DorpsBelangen trakteert op taart
WIJDEMEREN
DorpsBelangen bestaat 
deze maand veertig jaar. 
Wie jarig is trakteert moet 
de partij gedacht hebben. 
Komende zaterdag 26 fe-
bruari kan iedereen die 
deze maand eveneens 40 
jaar wordt, en in Wijdeme-
ren woont, een taart halen 
bij DorpsBelangen. Gratis!

Die veertig jaar heeft Dorps-
Belangen onafgebroken in de 
gemeenteraad gezeten. Eerst 
van ’s-Graveland, later van 
Wijdemeren. In die jaren heeft 
de partij ook zeer regelmatig 
deel uit gemaakt van de colle-
ges van burgmeester en wet-
houders. Uiteraard met de in 
december 2020 overleden Co 
de Kloet (erelid) die in beide 
gemeenten wethouder is ge-

weest.

Dat was niet altijd zonder slag 
of stoot, zo bewijzen de kran-
tenberichten. Het was altijd 
wel roerig als De Kloet goed 
op dreef was. Dat zelfstan-
digheid in de genen zit van 
DorpsBelangen bleek al bij 
de fusie van ’s-Graveland met 
Nederhorst den Berg en Loos-
drecht in 2002. Ook in die tijd 
liet De Kloet zich niet onbe-
tuigd. Bij de verkiezingen van 
2018 was zelfstandigheid het 
hoofdthema. Bij deelname aan 
de verkiezingen bleek Dorps-
Belangen steevast te kunnen 
rekenen op een basis die mini-
maal goed was en is voor vier 
zetels in de raad. Een van de 
trouwste raadsleden is natuur-
lijk René Voigt die met 36 jaar 
raadslidmaatschap een van 

de langst zittende raadsleden 
van Nederland is. Zijn stelre-
gel ‘een goed voorstel, is een 
goed voorstel’ geeft aan dat 
hij zowel in oppositie als in de 
coalitie constructief te werk wil 
gaan.

Maar buiten deze lang die-
nende raads- en collegeleden 
waren er in de loop van de 
jaren natuurlijk meer promi-
nenten. Gert Zagt (inmiddels 
afgesplitst en de voorman van 
De Lokale Partij) en Jaap van 
Waveren waren wethouder 
voor DorpsBelangen in de pe-
riode 2010-2014. Momenteel 
is Jan-Jaap de Kloet (zoon 
van Co) wethouder in het 
huidige college en lijsttrekker 
van DorpsBelangen voor de 
komende verkiezingen op 14, 
15 en 16 maart. Om de leven-

dige geschiedenis te vieren 
trakteert DorpsBelangen dus 
op taart. Zaterdag 26 februa-
ri in de Oude School aan de 
Kortenhoefsedijk 145 in Kor-
tenhoef. Tussen 10.00 uur en 
13.00 uur. Gratis af te halen 

voor iedereen die in februari 
40 wordt. Om dat te checken 
graag ID meenemen!

FOTO: Jan- Jaap de Kloet met 
taart
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LIJST

3 Bij ons klinkt 
uw stem al 
40 jaar wél 
door.

www.vvdwijdemeren.nl

Samen de klus klaren!

WIJDEMEREN

VVD bouwt aan Wijdemeren.
De inwoner centraal én de boel op orde.

Bo de Kruijff, Nederhorst den Berg n Lijst 4 n Plaats 1

Ik ga voor:
n	 Jongeren betrekken bij de toekomst van Wijdemeren, want 
 het is ook hun toekomst
n	 Bouwen van woningen voor jong (tiny houses) en oud, bestaande
 gebouwen zoals schuren en stallen omzetten in woningen, 
 voorrang voor Wijdemeerders bij de toewijzing van woningen
n	 Doorgaan met de dorpscoördinatoren en de ondernemersmanager

Sorrel Hidding-Davey, Nederhorst den Berg n Lijst 4 n Plaats 2

Ik ga voor:
n	 Goed geregelde en toegankelijke zorg voor iedereen
n	 Samenwerken met lokale scholen aan een IKC in 
 Nederhorst den Berg
n	 Koesteren van de identiteit van onze dorpen en de natuur

Michiel van Balen, Breukeleveen n Lijst 4 n Plaats 3

Ik ga voor:
n	 Een betrouwbare gemeente die haar zaakjes op orde heeft
n	 Duurzame lange termijn recreatievoorzieningen waarbij de 
 belangen van de recreant voorop staan
n	 Parkeerproblemen en verkeersveiligheid aanpakken

John van der Ree, Kortenhoef n Lijst 4 n Plaats 4

Ik ga voor:
n	 Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld en slimmer inkopen
n	 Prioriteit op praktische handhaving van wet- en regelgeving
n	 Klantvriendelijke benadering van onze inwoners. 
 De klant is koning!!

Karin van der Heijden, Ankeveen n Lijst 4 n Plaats 5

Ik ga voor:
n	 Steunen van initiatieven op kleine schaal
n	 Zorgcoördinator aanstellen
n	 Wonen in schone en leefbare dorpen

Lijst 4

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

IK BEN VAN DE LOKALE PARTIJ

2. GERT ZAGT

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

LOOSDRECHT

“Financiën, niet het meest hippe onderwerp “Financiën, niet het meest hippe onderwerp 
wat je bedenken kan. Maar ik heb er wel enorm wat je bedenken kan. Maar ik heb er wel enorm 
plezier in alle cijfers te doorgronden. Met lede plezier in alle cijfers te doorgronden. Met lede 
ogen zie ik aan dat het nu 8 jaar lang financieel ogen zie ik aan dat het nu 8 jaar lang financieel 
hard bergafwaarts is gegaan. Graag zou ik nog hard bergafwaarts is gegaan. Graag zou ik nog 
één keer mijn ervaring in willen zetten voor één keer mijn ervaring in willen zetten voor 
gezonde financiën en realistische plannen gezonde financiën en realistische plannen 
voor onze gemeente.

Het is tijd voor ingrijpen. Er is weinig ruimte . Er is weinig ruimte 
voor gezellige extra’s. In verkiezingstijd is dat voor gezellige extra’s. In verkiezingstijd is dat 
geen fijne boodschap maar wel het eerlijke geen fijne boodschap maar wel het eerlijke 
verhaal. We gaan een zware tijd tegemoet. verhaal. We gaan een zware tijd tegemoet. 
Het roer moet om. Wees alert op de betaalbaar-Het roer moet om. Wees alert op de betaalbaar-
heid van verkiezingsbeloftes van wie dan ook.”heid van verkiezingsbeloftes van wie dan ook.”

ALS EEN FINANCIEEL GEZONDE 
GEMEENTE U LIEF IS

Gert Zagt, u vindt mij op lijst 1Gert Zagt, u vindt mij op lijst 1

LIJST 1
www.delokalepartij.org



Sinds 2010 is duurzaamheid een belangrijk Sinds 2010 is duurzaamheid een belangrijk 
beleidspunt van D66. Zo was D66 verant-
woordelijk voor de allereerste wethouder woordelijk voor de allereerste wethouder 
duurzaamheid en de allereerste laadpalen duurzaamheid en de allereerste laadpalen 
in onze gemeente. Gelukkig hebben ande-
re partijen zich geleidelijk laten overtuigen 
door onze uitgangspunten.door onze uitgangspunten.

Bij gebrek aan middelen schieten de acti-
viteiten op gebied van duurzaamheid ech-viteiten op gebied van duurzaamheid ech-
ter te kort. Om Wijdemeren duurzamer te ter te kort. Om Wijdemeren duurzamer te 
maken, is het essentieel om meer geld uit 
te trekken voor duurzaamheid en klimaat-te trekken voor duurzaamheid en klimaat-
bestendigheid. Verder wil D66:bestendigheid. Verder wil D66:
• Samen met de Energiecoöperatie verduur-
zaming van bestaande woningen stimuleren.zaming van bestaande woningen stimuleren.
• Starten met de voorbereiding van betaal-
bare gasloze wijken.
• Inzetten op aquathermie bij nieuwbouw-
projecten waaronder Ter Sype.
• Energieneutraal bouwen van scholen en 
woningen, en eenvoudigere regelgeving.woningen, en eenvoudigere regelgeving.
• Een groenere leefomgeving in onze dor-
pen en meer bijenlinten
• D66 wil kapvergunningen herinvoeren 
om openbaar- en beeldbepalend pri-om openbaar- en beeldbepalend pri-
végroen beter te beschermen.végroen beter te beschermen.
• Groen toerisme ontwikkelen.
• Stimuleren van groene daken én muren, 
en minder steen in tuinen en parkeervoor-en minder steen in tuinen en parkeervoor-en minder steen in tuinen en parkeervoor-
zieningen

www.wijdemeren.d66.nl 

Wat kan WijdemerenWat kan Wijdemeren
doen om een duurzamedoen om een duurzame
gemeente te worden?gemeente te worden?

De fractie PvdA/GroenLinks zet zich in zodat 
Wijdemeren een voorbeeld wordt op het ge-
bied van duurzaamheid, natuurbescherming 
en biodiversiteit. Dit willen wij bereiken:
• Bouwen van energiezuinige woningen en 
stimuleren van duurzame vormen van ver-
voer. Een dekkend netwerk van laadpalen 
voor elektrische auto’s.
• Bewoners ondersteunen bij verduurza-
ming van hun woningen. Bestrijden van 
energiearmoede via een gezamenlijke aan-
pak van gemeente, de Energiecoöperatie 
Wijdemeren en woningcorporaties.
• Forse stappen richting energietransitie • Forse stappen richting energietransitie 
met het verkennen van 4 aardgasvrije wij-
ken in samenwerking met de Energiecoö-
peratie Wijdemeren. Zoeken naar ruimte 
voor wind- en zonne- energie.  
• Streven naar een circulaire economie en 
hergebruik van grondstoffen.
• Bomenkap alleen daar waar dat nood-
zakelijk is met een minimale herplan-
tingsplicht van 75%. 
• Stimuleren van groene tuinen met zo min 
mogelijk betegeling en veel ruimte voor 
bijen- en vlindervriendelijke beplanting. 
Realiseren van bijenlinten langs openbare 
wegen en op openbaar groen.
Zo werken we samen aan een groene, 
duurzame en energiezuinige toekomst duurzame en energiezuinige toekomst 
voor onze (klein)kinderen.

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

Uw lokale huis-aan-huisblad houdt 
u op de hoogte van de komende 
verkiezingen. Vier weken lang.

Deze week gaat het over: duurzaam-
heid. Volgende week, 2 maart, is het 
thema woningbouw. In de week
van 9 maart volgt er een Verkiezings-
special.

Op donderdag 10 maart organiseren 
de gemeente Wijdemeren en de 
Bibliotheek Gooi en meer tussen 
20 en 22 uur een Slotdebat in het 
gemeentehuis. 

Al met al een goede voorbereiding, 
dunkt ons, om met het rode potlood 
een juiste keuze te maken.

Voor vragen kunt u te allen tijde 
terecht bij de redactie:

redactie@dunnebier.nl

We genieten van onze mooie natuur ‘naast We genieten van onze mooie natuur ‘naast 
de deur’: onze bossen, plassen en uitge-de deur’: onze bossen, plassen en uitge-
strekte landschappen. Hier zijn we zuinig strekte landschappen. Hier zijn we zuinig 
op. Onze opdracht is om dit alles als rent-op. Onze opdracht is om dit alles als rent-
meesters door te geven aan onze (klein)meesters door te geven aan onze (klein)
kinderen.  We kunnen allemaal met grote kinderen.  We kunnen allemaal met grote 
of kleine stappen bijdragen aan een ge-of kleine stappen bijdragen aan een ge-
zonder klimaat, ook lokaal. zonder klimaat, ook lokaal. 

De ChristenUnie gaat daarom voor duur-De ChristenUnie gaat daarom voor duur-
zame energie waar iedereen aan mee kan zame energie waar iedereen aan mee kan 
doen:doen:
• We steunen de Energiecoöperatie Wijde-• We steunen de Energiecoöperatie Wijde-
meren en lokale initiatieven die de energie-meren en lokale initiatieven die de energie-meren en lokale initiatieven die de energie-meren en lokale initiatieven die de energie-
transitie vergemakkelijken. We helpen in-transitie vergemakkelijken. We helpen in-
woners bij verduurzaming van hun woning woners bij verduurzaming van hun woning 
en benutten subsidies.en benutten subsidies.
• Inwoners moeten fi nancieel kunnen mee-• Inwoners moeten fi nancieel kunnen mee-
profi teren van zonne- en warmteprojecten. profi teren van zonne- en warmteprojecten. 
• We isoleren woningen, vergroenen onze • We isoleren woningen, vergroenen onze 
daken en stimuleren zonnepanelen. We daken en stimuleren zonnepanelen. We 
ontzorgen bedrijven die dit grootschalig ontzorgen bedrijven die dit grootschalig 
willen doen.willen doen.
• We versterken onze natuur door samen te • We versterken onze natuur door samen te 
werken met boeren en natuurorganisaties. werken met boeren en natuurorganisaties. 
• We stimuleren recreatie in onze waterrijke • We stimuleren recreatie in onze waterrijke 
gemeente. Ondernemers krijgen de ruim-gemeente. Ondernemers krijgen de ruim-
te, met respect voor de natuur.te, met respect voor de natuur.

Meer over dit onderwerp leest u in ons ver-Meer over dit onderwerp leest u in ons ver-Meer over dit onderwerp leest u in ons ver-
kiezingsprogramma:

www.wijdemeren.christenunie.nl

‘Focus op realistische duurzame ambities’ 
en ‘Ruimte voor groene recreatie’. Dat zijn
speerpunten in ons thema ‘Groene econo-
mie’.

Wij willen inwoners niet verplicht op kos-
ten jagen om duurzame doelen te halen. 
De betaalbaarheid is daarbij een belang-
rijke afweging. Vrijwillig initiatief is altijd rijke afweging. Vrijwillig initiatief is altijd 
welkom en kan soms matchen met subsi-
dieprogramma’s. Voor de overheid is dé 
leidende rol weggelegd in fi nanciering van 
de energie-transitie. Zodat iedereen kan 
deelnemen met evenredige kostenverde-
ling. Met isolatie is een wereld te winnen, 
met positief effect op het aardgasverbruik. 
Zonneweideparken of zonneparken op het 
water zien wij niet zitten, er is nog plek ge-
noeg op daken.

Duurzaamheid is ook een grote kans voor 
de recreatie. Alles hebben we: water en 
prachtig groen. Nu de wind en de zon nog! 
Voor zeilen, elektrisch varen, fi etsen, wan-
delen, luieren op strandjes, uitrusten en 
genieten van de omgeving lonkt veel per-
spectief. Absoluut een onderscheidend as-
pect van Wijdemeren. Volop kansen voor 
duurzame ondernemers.

www.DeLokalePartij.org

Het CDA is dé lokale partij die opkomt voor 
uw dorpsbelangen. Een partij met ouderen 
voor ouderen, met jongeren voor jonge-voor ouderen, met jongeren voor jonge-
ren, met vrijwilligers voor verenigingen en 
met ondernemers voor ondernemers. 

Juist nu is belangrijk om oog te houden Juist nu is belangrijk om oog te houden 
voor duurzaamheid met aandacht voor voor duurzaamheid met aandacht voor 
mens, natuur, en economie. Wij streven 
daarbij naar een balans tussen mens, mi-daarbij naar een balans tussen mens, mi-
lieu, natuur en economie zodat wij de 
wereld beter achterlaten voor onze (klein)wereld beter achterlaten voor onze (klein)
kinderen. Dit lukt alleen als we dit samen 
doen: de overheid, het bedrijfsleven en doen: de overheid, het bedrijfsleven en 
alle inwoners.alle inwoners.

Hoe?
• Energie die je niet gebruikt is het meest 
duurzaam. Het CDA zet dus vol in op isolatie.duurzaam. Het CDA zet dus vol in op isolatie.
• Wij willen toegroeien naar een kringloop-
economie, waarin we grondstoffen herge-economie, waarin we grondstoffen herge-
bruiken in plaats van opmaken.
• Alle nieuwe bouwplannen en grote recon-
structies worden klimaatadaptief opgepakt structies worden klimaatadaptief opgepakt 
en ingericht.en ingericht.
• Het percentage zonnepanelen op daken 
van woonhuizen moet omhoog.van woonhuizen moet omhoog.
• Zoveel mogelijk kostenneutraal voor 
onze inwoners.onze inwoners.

Verantwoord bouwen aan onze toekomst!Verantwoord bouwen aan onze toekomst!

cda.nl/noord-holland/wijdemeren

Milieu en duurzaamheid zijn razend actuele Milieu en duurzaamheid zijn razend actuele 
onderwerpen, onderdelen van vrijwel alle onderwerpen, onderdelen van vrijwel alle 
beleidsterreinen en niet meer weg te denken beleidsterreinen en niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks leven. DorpsBelangen wil uit ons dagelijks leven. DorpsBelangen wil 
stap-voor-stap blijven verduurzamen, geen stap-voor-stap blijven verduurzamen, geen 
verplichtingen opleggen, wel tempo hou-verplichtingen opleggen, wel tempo hou-
den. ‘Nul op de meter’ is iedereen voorstan-den. ‘Nul op de meter’ is iedereen voorstan-
der van, maar om het te realiseren zijn vaak der van, maar om het te realiseren zijn vaak 
fl inke investeringen nodig. Haalbaarheid en fl inke investeringen nodig. Haalbaarheid en fl inke investeringen nodig. Haalbaarheid en fl inke investeringen nodig. Haalbaarheid en 
betaalbaarheid moeten voorop staan.betaalbaarheid moeten voorop staan.
Belangrijk is heldere informatievoorzie-Belangrijk is heldere informatievoorzie-
ning, collectieve inkooptrajecten en maat-ning, collectieve inkooptrajecten en maat-
werk-advisering. De Energie Coöperatie werk-advisering. De Energie Coöperatie 
Wijdemeren en het Energieloket van de Wijdemeren en het Energieloket van de 
gemeente bieden onmisbare hulp en be-gemeente bieden onmisbare hulp en be-
geleiding, die de gemeente onder ande-geleiding, die de gemeente onder ande-
ren moet blijven faciliteren.ren moet blijven faciliteren.
DorpsBelangen wil verder:DorpsBelangen wil verder:
• Dat het maatschappelijk vastgoed en • Dat het maatschappelijk vastgoed en 
de bedrijven(terreinen) de komende jaren de bedrijven(terreinen) de komende jaren 
voortvarend worden verduurzaamd.voortvarend worden verduurzaamd.
• Mee blijven doen aan pilots als Aardgas-• Mee blijven doen aan pilots als Aardgas-
vrije-wijk en project Frisse basisscholen. vrije-wijk en project Frisse basisscholen. 
• Dat er voluit ingezet wordt op het aan-• Dat er voluit ingezet wordt op het aan-
trekken van subsidies. trekken van subsidies. 
• Dat duurzaamheid een vast onderdeel • Dat duurzaamheid een vast onderdeel 
wordt op de raadsagenda.   wordt op de raadsagenda.   
• Anticiperen op klimaatverandering en fo-• Anticiperen op klimaatverandering en fo-
cussen op Aquathermie                                                             cussen op Aquathermie                                                             
• Aan de slag met een Duurzaamheids-• Aan de slag met een Duurzaamheids-
agenda 2.0agenda 2.0

www.dorpsbelangen.nuwww.dorpsbelangen.nu

Duurzaamheidsmaatregelen worden voor-Duurzaamheidsmaatregelen worden voor-Duurzaamheidsmaatregelen worden voor-Duurzaamheidsmaatregelen worden voor-Duurzaamheidsmaatregelen worden voor-
al op landelijk niveau besloten. Als ge-al op landelijk niveau besloten. Als ge-al op landelijk niveau besloten. Als ge-al op landelijk niveau besloten. Als ge-
meente geven wij het goede voorbeeld meente geven wij het goede voorbeeld meente geven wij het goede voorbeeld meente geven wij het goede voorbeeld 
door gemeentelijk vastgoed te verduurza-door gemeentelijk vastgoed te verduurza-door gemeentelijk vastgoed te verduurza-door gemeentelijk vastgoed te verduurza-
men met onder andere zonnepanelen. We men met onder andere zonnepanelen. We men met onder andere zonnepanelen. We men met onder andere zonnepanelen. We 
stellen daken beschikbaar voor collectieve stellen daken beschikbaar voor collectieve stellen daken beschikbaar voor collectieve stellen daken beschikbaar voor collectieve 
projecten en realiseren daardoor besparin-projecten en realiseren daardoor besparin-projecten en realiseren daardoor besparin-projecten en realiseren daardoor besparin-
gen. De gemeente steunt de Energiecoö-gen. De gemeente steunt de Energiecoö-gen. De gemeente steunt de Energiecoö-gen. De gemeente steunt de Energiecoö-
peratie Wijdemeren, die verantwoordelijk peratie Wijdemeren, die verantwoordelijk peratie Wijdemeren, die verantwoordelijk peratie Wijdemeren, die verantwoordelijk peratie Wijdemeren, die verantwoordelijk 
is voor het geven van technisch advies aan is voor het geven van technisch advies aan is voor het geven van technisch advies aan is voor het geven van technisch advies aan 
inwoners en bedrijven. inwoners en bedrijven. inwoners en bedrijven. 

De noodzaak van energietransitie wordt De noodzaak van energietransitie wordt De noodzaak van energietransitie wordt De noodzaak van energietransitie wordt 
voortdurend onder de aandacht gebracht voortdurend onder de aandacht gebracht voortdurend onder de aandacht gebracht voortdurend onder de aandacht gebracht 
door de gemeentelijke communicatiekana-door de gemeentelijke communicatiekana-door de gemeentelijke communicatiekana-door de gemeentelijke communicatiekana-
len (zoals de website en social media) en len (zoals de website en social media) en len (zoals de website en social media) en len (zoals de website en social media) en 
via het Energieloket. Hierdoor krijgen in-via het Energieloket. Hierdoor krijgen in-via het Energieloket. Hierdoor krijgen in-via het Energieloket. Hierdoor krijgen in-
woners antwoord op hun duurzaamheids-woners antwoord op hun duurzaamheids-woners antwoord op hun duurzaamheids-woners antwoord op hun duurzaamheids-
vragen. vragen. 

VVD Wijdemeren vindt duurzaamheid ui-VVD Wijdemeren vindt duurzaamheid ui-VVD Wijdemeren vindt duurzaamheid ui-VVD Wijdemeren vindt duurzaamheid ui-
teraard heel belangrijk. Voor ons staat ech-teraard heel belangrijk. Voor ons staat ech-teraard heel belangrijk. Voor ons staat ech-teraard heel belangrijk. Voor ons staat ech-
ter de betaalbaarheid voorop en we willen ter de betaalbaarheid voorop en we willen ter de betaalbaarheid voorop en we willen ter de betaalbaarheid voorop en we willen 
huiseigenaren niet verplichten om sneller huiseigenaren niet verplichten om sneller huiseigenaren niet verplichten om sneller huiseigenaren niet verplichten om sneller 
te verduurzamen dan ze willen of kunnen.te verduurzamen dan ze willen of kunnen.te verduurzamen dan ze willen of kunnen.te verduurzamen dan ze willen of kunnen.

www.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nl

Gemeenteraads
verkiezingen

2022

Op 14, 15 en 16 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In Wijdemeren doen 7 partijen mee. Uw huis-aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren
aan de communicatie tussen kiezers en partijen. Alle partijen komen aan het woord.
Ze reageren deze week op de vraag: Wat kan Wijdemeren doen om een duurzame 
gemeente te worden?

Gemeenteraads
verkiezingen

2022
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Mooijproject mag bouwen aan  
Elbert Mooijlaan
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na de uitspraak van de 
Raad van State is het dui-
delijk. Projectontwikkelaar 
Mooijproject mag 15 ap-
partementen bouwen op de 
hoek van de Elbert Mooij-
laan en de Koninginneweg 
te Kortenhoef.

Een winkelier direct naast de 
voormalige garage heeft gro-
te moeite met het gewijzigde 
bestemmingsplan en ging in 
beroep tot de hoogste rechter 
van Nederland. De verfwinkel 
vreest een tekort aan parkeer-

plaatsen. Bovendien zou zijn 
zaak op de Koninginneweg 
door het nieuwe pand niet meer 
zichtbaar zijn. De hoogste be-
stuursrechter zegt dat parke-
ren op eigen terrein inderdaad 
niet mogelijk is, maar er zijn 
voldoende openbare parkeer-
plekken in de omgeving. De 
woningbehoefte in Kortenhoef 
is zo groot dat het belang van 
nieuwe appartementen zwaar-
der weegt, aldus de rechter.

Mooijproject kan nu snel begin-
nen met de bouw van de 15 ap-
partementen waarvan 5 socia-
le huurwoningen (tot 764 euro). 
Dat is in lijn met de Woonvisie 

van de gemeente Wijdemeren. 
Er is vastgelegd dat de sociale 
huur tien jaar lang is gegaran-
deerd, pas daarna mogen ze 
in de verkoop. Van de overige 
10 zijn er 9 appartementen 
voor de verkoop bestemd, de 
prijzen zullen afhankelijk zijn 
van grootte en afwerking. Blijft 
nog één huurappartement over 
in de vrije sector. Het gaat 
om appartementen variërend 
in oppervlakte van 56 m2 tot 
158 m2, allemaal gasloos 
verwarmd. Wie belangstelling 
heeft, kan zich melden bij: 
info@bouwbeheerboshuizen.
nl.

Verkiezingsborden

WIJDEMEREN
Heeft u ze al gespot? De 
borden met verkiezings-
posters van de zeven par-
tijen die in Wijdemeren 
meedoen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen? Met 
nog een maand te gaan 
kan de verkiezingsstrijd 
tussen de lijsttrekkers nu 
echt beginnen!

In totaal zijn de verkiezings-
borden op zeven plekken in de 
gemeente te vinden. In Anke-
veen en Loosdrecht staan ze 
op twee plekken. In de andere 

dorpen komt één verkiezings-
bord te staan.

Op de foto van links naar 
rechts: Nanne Roosenschoon 
(D66), Rosalie van Rijn (CDA), 
Alette Zandbergen (De Loka-
le Partij), Jan-Jaap de Kloet 
(DorpsBelangen), Crys Larson 
(burgemeester), Stan Poels 
(PvdA/GroenLinks), Esther 
Kaper (ChristenUnie), Bo de 
Kruijff (VVD). Meer weten over 
de standpunten van de politie-
ke partijen? Check www.wijde-
meren.nl/politiekepartijen en 
lees dit blad.

   

Trekken aan een dood 
paard
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Samen met dorpscoördi-
nator Bas Immerzeel is 
vrijwilliger Petra van den 
Ham nu echt bezig de 
WeggeefWinkel te sluiten. 
Die officieel al dicht was, 
de laatste spullen gaan 
naar goede doelen. Instan-
ties als Sherpa en Dak-en 
Thuislozen hebben al het 
nodige ontvangen uit de 
winkel die gevestigd was 
in het DrieLuik aan het Lin-
deplein.

“Onze cliënten zijn natuurlijk 
ruim aan bod gekomen”, zegt 
Petra die hoopt dat er zo min 
mogelijk in de vuilcontainers 
zal verdwijnen. Samen met 
Gerda van Deutekom en an-
deren van de Kledingbank 
Kortenhoef wil ze zich blijvend 
inzetten om de stille armoede 
te bestrijden. Ze voerde al ge-
sprekken met diverse lokale 
politici als Esther Kaper van 
de ChristenUnie. Ook Eric Tor-
sing (CDA) kwam op de koffie 

bij Gerda c.s. Op de agenda 
staan nog ontmoetingen met 
Alette Zandbergen (DLP), Pa-
tricia IJsbrandij (DB) en My-
riam Kooij van D66. Hopelijk 
wordt er in de toekomst meer 
gedaan aan de armoede in de 
vijf dorpen. Hoewel het inko-
men van een doorsnee Wij-
demeerder hoger is dan het 
landelijk gemiddelde, is er ook 
stille armoede volgens Petra 
en haar vriendinnen. Ze meent 
dat de gemeente dat schro-
melijk onderschat. Ze werken 
al vier jaar aan dit probleem, 
maar de medewerking van Wij-
demeren was een tegenvaller. 
‘Trekken aan een dood paard’ 
noemt Petra haar acties voor 
de WeggeefWinkel. “Wij heb-
ben gelukkig héél véél men-
sen mogen helpen, wij hadden 
een grote klantenkring. Onze 
doelgroep was mensen met 
een laag besteedbaar inko-
men.” Tot slot doet ze nog een 
oproep om een plek te vinden 
voor de Kledingbank Korten-
hoef die weg moet uit de voor-
malige Dobber.

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

15.  JULES KIEFT 

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

LOOSDRECHT

“Omdat zij oprecht werken vanuit 
de gedachte dat het bij besturen 
primair gaat om de belangen 
van inwoners en ondernemers 
van onze fraaie dorpen. De 
Lokale Partij hecht hierbij veel 
waarde aan de transparantie 
waarmee dit gebeurt en vindt 
een goede participatie hierbij als 
vanzelfsprekend.

Participatie niet omdat het 
moet, maar omdat het er 
toe doet.”

MIJN ADVIES
Stem LIJST 1

LIJST 1
www.delokalepartij.org
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Glasvezel in Nieuw Loosdrecht
LOOSDRECHT
Ook in Nieuw-Loosdrecht 
liggen de glasvezelka-
bels klaar. Dat wordt ech-
ter niet gedaan door de 
stichting Breedband Loos-
drecht. Die beperkt zich tot 
Oud-Loosdrecht. In Nieuw- 
Loosdrecht wil KPN de 
verbindingen leggen. Dat 
gaf enige verwarring.

Veel bewoners van Nieuw- 
Loosdrecht hebben een brief 
gekregen van Glaspoort, dat 
deze glasvezel gaat aanleg-
gen. Deze aankondiging sug-
gereerde een ‘cowboy’. Het 
misverstand is eenvoudig. 
Glaspoort is de bedrijfsnaam 
waaronder KPN (voor aanleg 
en exploitatie) en ABP (over-

heidspensioenfonds voor het 
geld) samenwerken. Er zijn 
garanties dat dit een open 
netwerk is, waar ook andere 
dienstverleners naast KPN 
toegang toe krijgen. Alhoewel 
Breedband Loosdrecht dit pro-
ject graag zelf had willen rea-
liseren, is men erin geslaagd 
om de aandacht van KPN te 
trekken. Daardoor heeft KPN 
nu prioriteit aan Nieuw- Loos-
drecht gegeven. Op de web-
site van Glaspoort.nl kunt u 
zien welke providers beschik-
baar komen en welke tarieven 
ze daarvoor berekenen. Daar-
onder ook veel niet-KPN be-
drijven. Dat betekent concur-
rentie op kwaliteit en prijs en 
de keuze aan de consument.

Nu gratis aanleggen
St. Breedband adviseert om 
je aan te melden. Dit is de in-
frastructuur van de toekomst. 
De aanleg is gratis. Ze leggen 
de glasvezelkabel in ieder ge-
val aan tot in huis. Aanleg van 
de glasvezelkabel in een later 
stadium is moeilijk en duur. 
Dan moet een aannemer spe-
ciaal voor jouw adres de stoep 
open graven en een kabel er-
bij leggen. Glaspoort heeft aan 
de Breedband- bestuursleden 
telefonisch aangeven dat ze in 
april contact met de bewoners 
wil leggen over de plek van 
aanleggen en aansluiten in de 
tuin en de woning.

KPN heeft aangekondigd te 
stoppen met haar kopernet-

werk (ADSL / VDSL) en hele-
maal over te aan op glasve-
zel. Ziggo kan nu nog vooruit 
met haar coax-netwerk maar 
ook daar komt een eind aan 
de mogelijkheden en zal ook 
overgaan op glasvezel.

Meer info: Bestuur@breed-
bandloosdrecht.nl.

FOTO: Al in 2015 werd de eer-
ste spade gezet voor glasvezel-
kabels (v.l.n.r. Wim Lorjé, Dick 
Kaas, Theo Reijn en Jasper 
Blom)

   

Legaal siervuurwerk 
moet kunnen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het vuurwerkverbod houdt 
velen bezig. De stichting 
Het Vuurwerk Liefhebbers 
Verbond schreef een uit-
gebreide evaluatie over de 
afgelopen jaarwisseling. 
Gelardeerd met veel cij-
fers. Onderstaand de con-
clusies van de vuurwerk-
liefhebbers.

‘Ook deze jaarwisseling leert 
ons dat een verbod op legaal 
siervuurwerk niet bijdraagt aan 
het oplossen van de jaarlijks 
terugkerende jaarwisselings-
problematiek. Het verbod heeft 
ervoor gezorgd dat de Neder-
landse consument massaal 
zijn weg naar de illegale markt 
heeft gevonden. Hierdoor is 
de overlast over het algemeen 
gestegen en heftiger ervaren. 
Ook zijn er meer en heftigere 
vuurwerk gerelateerde letsels 
te betreuren geweest. Onno-
dig, aangezien de cijfers van 
deze en voorgaande jaarwis-
selingen duidelijk laten zien 
dat het huidige Nederlandse 
legale siervuurwerk aanbod 
aanzienlijk veilig is. Tot slot 
hebben twee aaneengesloten 
jaarwisselingen met een vuur-
werkverbod, zoals verwacht, 
geen invloed gehad op het 
verminderen van agressie en 
geweld tegen hulpverleners 

en mensen met een publieke 
taak. Dit zijn in de verste ver-
te geen conclusies waaruit de 
noodzaak voor een verbod 
op legaal siervuurwerk blijkt. 
Stichting HVLV had deze over-
tuiging al lang, maar het is fijn 
dat de cijfers en data onze 
overtuiging bevestigen’.

Advies aan beleidsmakers
De HVLV komt met een advies 
aan beleidsmakers. Namelijk 
om zo vroeg als mogelijk te 
garanderen dat de legale sier-
vuurwerkverkoop voor aanko-
mende jaarwisseling doorgang 
kan vinden. Uit signalen uit de 
gemeenschap maakt men op 
dat de ontstane onzekerheid 
ervoor zorgt dat consumenten 
hun heil op de illegale markt 
gaan zoeken. Dat levert meer 
gevaarlijk vuurwerk en over-
last op in ons land.

Meer info: info@hvlv.nl. www.citotransport.nl - T. 0294 251451www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Kipper- /portaal en Kraanchauffeur(s) gezochtKipper- /portaal en Kraanchauffeur(s) gezochtKipper- /portaal en Kraanchauffeur(s) gezocht

Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan in het transport? Cito is altijd op Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan in het transport? Cito is altijd op Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan in het transport? Cito is altijd op Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan in het transport? Cito is altijd op 
zoek naar enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s.zoek naar enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s.zoek naar enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s.

Cito beschikt over divers materieel, leuke collega’s en een prettige werksfeer. Cito beschikt over divers materieel, leuke collega’s en een prettige werksfeer. Cito beschikt over divers materieel, leuke collega’s en een prettige werksfeer. Cito beschikt over divers materieel, leuke collega’s en een prettige werksfeer. 
Voor het uitvoeren van de transporten zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen Voor het uitvoeren van de transporten zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen Voor het uitvoeren van de transporten zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen Voor het uitvoeren van de transporten zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen 
die affi niteit hebben met transport en grondverzet.die affi niteit hebben met transport en grondverzet.die affi niteit hebben met transport en grondverzet.

De functies voor de chauffeur(s)De functies voor de chauffeur(s)De functies voor de chauffeur(s)
- Af- en aanvoeren van diverse producten;- Af- en aanvoeren van diverse producten;- Af- en aanvoeren van diverse producten;
- Laden onder de kraan of trechter en lossen op diverse plekken;- Laden onder de kraan of trechter en lossen op diverse plekken;- Laden onder de kraan of trechter en lossen op diverse plekken;- Laden onder de kraan of trechter en lossen op diverse plekken;
- Containers plaatsen/ wisselen en/of ophalen;- Containers plaatsen/ wisselen en/of ophalen;- Containers plaatsen/ wisselen en/of ophalen;
- Hijswerkzaamheden voor Kraanchauffeurs;- Hijswerkzaamheden voor Kraanchauffeurs;- Hijswerkzaamheden voor Kraanchauffeurs;
- Dagelijks onderhouden, schoonhouden en het verhelpen van kleine storingen - Dagelijks onderhouden, schoonhouden en het verhelpen van kleine storingen - Dagelijks onderhouden, schoonhouden en het verhelpen van kleine storingen - Dagelijks onderhouden, schoonhouden en het verhelpen van kleine storingen 
  aan het voertuig;  aan het voertuig;

Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?
Mail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nlMail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nlMail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nl

Functie eisen:
- Minimaal rijbewijs C met daarop een 
  aantekening van je code 95;
- In bezit van VCA of de bereidheid 
  deze te halen;  deze te halen;
- Flexibel, gemotiveerd en soms beschik-- Flexibel, gemotiveerd en soms beschik-- Flexibel, gemotiveerd en soms beschik-
  baarheid in de avond en of weekenden;  baarheid in de avond en of weekenden;  baarheid in de avond en of weekenden;

Wat bieden wij:
- Salaris conform cao beroepsgoederen-
  vervoer
- Mogelijkheid op vast dienstverband
- Vaste auto- Vaste auto
- Werken in een klein team- Werken in een klein team- Werken in een klein team
- Afwisselend- Afwisselend
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Indrukwekkend afscheid van Paul 
Teunissen

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vlak voor de storm Eunice 
losbarstte was het ‘wind-
stil’ rond de baar van Paul 
Teunissen. Honderden 
namen afgelopen vrijdag-
middag op gepaste wijze 
afscheid van de eigenaar 
van bar/bistro ’t Bruggetje. 
Zijn weduwe Yvonne van 
der Monde was aangedaan 
door de vele blijken van 
medeleven. Op 11 februari 
overleed Paul op 74-jarige 
leeftijd.

Aan de Nieuw- Loosdrecht-
sedijk bij de jachthaven waar 
Navilex is gevestigd meerde 
loungeboat The Antonia van 
kapitein Steven Voorn af. Fa-
milie en vrienden hadden de 

overledene begeleid vanaf re-
creatiepark Mijnden. Behalve 
partner Yvonne met wie Paul 
37 jaar samen was, waren ook 
‘zijn meisjes’ Daphne, Rachel, 
Lisa en Jasmijn in het gevolg. 
Toen de kist naar de boten-
loods werd gedragen, zong 
Wesley Bronkhorst enkele 
sfeervolle crooners, muziek 
waar Paul en z’n soulmate 
Yvonne aan verslingerd waren. 
Een spontaan applaus barstte 
los, alles werd op camera vast-
gelegd. De stampvolle loods 
baadde in een bloemenzee, 
talloze familieleden, vrienden 
en bekenden waren getuige 
van het afscheid van deze ge-
liefde horecaman.

Paul en Yvonne zijn al 27 jaar 
het gezicht van ’t Bruggetje 
aan de Zodde. Een plek waar 

velen zich thuis voelden, laag-
drempelig, voor een goede 
hap en een lekker drankje. 
Paul en Yvonne organiseer-
den talloze feesten die altijd 
weer veel gasten trokken. Het 
was en is altijd gezellig op 
deze plek vlakbij de rotonde. 
Paul was lang ziek en heeft 
een loodzware tijd achter de 
rug. Hij heeft geknokt en had 
als lijfspreuk ‘niet klagen maar 
dragen’. Yvonne bedankt voor-
al dr. Brinkers en de Thuiszorg 
Loosdrecht. Na het samenzijn 
bij Navilex werden Paul en zijn 
naasten met een erehaag als 
laatste groet vervoerd naar het 
crematorium Hilversum. Een 
waardig afscheid van een mar-
kante inwoner van Loosdrecht.

FOTO: Yvonne & Paul

   

GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 23 
februari: Saskia Luijer en Her-
man Stuijver houden het eer-

ste lijsttrekkersdebat in Wijde-
meren met PvdA/GroenLinks, 
D66 en de ChristenUnie. 
Vanaf zaterdag 26 februari 

is er het lijsttrekkersdebat in 
Gooise Meren. André Verheul 
spreekt dan met het Goois De-
mocratisch Platform en Hart 
voor BNM. Lijsbeth Siegersma 
gaat In Gesprek Met Han ter 
Heegde, de burgemeester van 
Gooise Meren. Voor diegenen 
die kijken via Ziggo: GooiTV 
is te vinden op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

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

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

FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Josephus Lambertus (Joep) Nuissl

De heer Nuissl was van 2010-2014 
Raadslid in de fractie van DorpsBelangen.

Wij herinneren hem als analytisch en uitgesproken. 
Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn

inzet voor de lokale politiek.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Lide, 
zijn kinderen Petra, Bas en Charlotte, kleinkinderen en

andere dierbaren. De raad en het college van de
gemeente Wijdemeren wensen hen sterkte bij het

dragen van dit verlies.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Dhr. R.S.M. Heintjes, secretaris

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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Kom in beweging
KORTENHOEF
Lekker bewegen voor jong en 
oud. Dat kan bij ODIS. Er zijn 
nog enkele plekken vrij voor 
Bodyshape op vrijdagochtend 
en Pilates op maandagavond 
en donderdagmorgen. Lekker 
bewegen op en met muziek. 
De trainingen bestaan uit ver-
schillende oefeningen voor 
diverse spiergroepen. Een 

mooie manier om intensief te 
bewegen. U kunt vrijblijvend 2 
proeflessen volgen (een com-
binatie kan ook)

Voor meer info kunt u onze site 
bezichtigen: www.odisgym.nl. 
Aanmelden voor een proef-
les? Mail: voorzitterodisgym@
gmail.com

   

Mooie avond over  
toekomst agrariërs

REGIO
Op maandag 14 februari or-
ganiseerden LTO Noord-af-
deling Gooi, Vecht en 
Amstelstreek en CDA Wij-
demeren een avond voor 
de agrarische sector. Bij 
de Meentboerderij gingen 
de aanwezigen in gesprek 
met drie prominenten over 
de ruimte om te onderne-
men voor de agrarische 
sector. “We willen allemaal 
graag koeien in de wei”, 
aldus lijsttrekker Rosalie 
van Rijn. CDA Wijdemeren 
heeft afgelopen periode 
verschillende keren actie 
ondernomen tegen vernat-
ting van agrarische gron-
den.

CDA- Tweede Kamerlid Derk 
Boswijk deed de aftrap. Hij wil-
de het wantrouwen van agra-
riërs in de politiek wegnemen. 
Derk haalt kennis op bij de 
agrariërs en niet zelden helpt 
hij ‘s morgens vroeg mee op 
de boerderij. Boswijk: “In het 
nieuwe coalitieakkoord is er 
2,1 miljard gereserveerd voor 
natuurbeheer”. De spanning in 
de zaal was te voelen en Derk 
kreeg veel vragen te beant-
woorden, iets wat hij uitgebreid 

deed. Hij voelde met de agrari-
ers mee en beloofde dat hij kri-
tische vragen blijft stellen aan 
het kabinet. Vervolgens kwam 
Statenlid Willemien Koning 
aan het woord. Er moet nog 
4000ha agrarische grond om-
gezet worden voor natuuront-
wikkeling tot 2027. “Dat gaat 
nooit lukken”, aldus Willemien. 
We moeten met elkaar gaan 
kijken wat realistisch is. Daar-
bij komt dat er in Noord-Hol-
land geen intensieve land-
bouw is, bijna alle agrarische 
bedrijven zijn grondgebonden. 
Als ‘uitsmijter’ sprak de altijd 
bevlogen Albert Hooijer (LTO). 
Hij kijkt kritischer naar het co-
alitieakkoord. Hij rekende voor 
dat er zo’n 20 miljard gere-
serveerd is voor sanering van 
agrarische bedrijven. Hij sprak 
van een goede samenwerking 
tussen de verschillende agra-
rische belangenverenigingen, 
wat echt nodig is. Tegen bo-
demdaling is er geen beter 
gewas dan gras. Rosalie sloot 
de avond af met de vraag wat 
willen jullie ons als raadsle-
den meegeven. Ze beloofde 
ook regelmatiger in contact te 
blijven met de agrariërs en wil 
ook graag op bezoek bij de be-
drijven in Wijdemeren.

Kinderyoga in Loosdrecht
Lichaamsbewustzijn en omgaan met emoties

door: Pauline Huijzer

LOOSDRECHT
Prikkels! Kinderhersenen 
die volop in ontwikkeling 
zijn, krijgen er regelmatig te 
veel. Op school wordt veel 
van hen verwacht. Daarbui-
ten zien kinderen veel in-
formatie via hun tablet, te-
lefoon of TV. Zulke prikkels 
zorgen voor stress. In haar 
yogapraktijk in Loosdrecht 
leert Ramona Jansen kin-
deren te ontspannen en stil 
te staan bij hun gevoelens, 
gedachten en ademhaling.

Yoga voor kinderen
“We gaan elke les op ontdek-
kingsreis. Spelenderwijs doen 
we oefeningen die positieve 
invloed hebben op lichaam én 
geest. De lessen zijn een af-
wisseling van kindermeditatie, 
ademoefeningen, mindfulness, 
speelse yogahoudingen en 
creatieve oefening (bijvoor-
beeld tekenen, dansen of zin-
gen).” Ramona benadrukt dat 
yoga niet draait om hoe diep je 
buigt of hoe lenig je bent. “Het 
leert kinderen zich bewust te 
worden van hun lichaam. Ook 

leren zij lief zijn voor zichzelf en 
anderen, want veel oefeningen 
doen we samen.”

Kleine groepen
Ramona ontvangt maximaal 
zes kinderen per les, zodat elk 
kind voldoende aandacht krijgt. 
Er zijn groepen in leeftijdscate-
gorieën vanaf 5 jaar, ook privé-
lessen zijn mogelijk. Na elke 
les ontvangen ouders/verzor-
gers een kort verslag. Naast de 
inhoud van de les staan daarin 
de oefeningen uit de les die 
ouders ook thuis met hun kind 
kunnen doen.

Vergroten van zelfvertrou-
wen en weerbaarheid
Een yogales voor kinderen 
draait vooral om ontspannen, 
al biedt Ramona met haar kin-
deryoga ook uitkomst bij slaap- 
of concentratieproblemen, faal-
angst en problemen op sociaal 
vlak. “Kinderyoga heeft op ie-
dereen een positieve invloed 
en legt een goede basis voor 
het leren omgaan met gevoe-
lens en emoties.”

Meer weten of een proefles 
plannen? www.kidsyogaen-
mindloosdrecht.nl

   

Stap eens op een racefiets
Gratis startcursus bij GWC de Adelaar

Door: Conny Rijbroek

‘S -GRAVELAND
De sportieve fiets is popu-
lair. Veel mensen kopen vol 
enthousiasme een race-
fiets en in sommige geval-
len komen we er dan achter 
dat remmen, schakelen, 
sturen en in balans blijven 
op je nieuwe fiets zeker wat 
anders is dan op een ander 
type fiets. Om te voorko-
men dat je enthousiasme 
weg ebt en je fiets werkloos 
in de schuur komt te staan 
kun je nu deelnemen aan 
een beginnerscursus bij 
GWC de Adelaar.

Start to bike is het gratis laag-
drempelige kennismakingspro-
gramma voor de beginnende 
wielrenner. In vier zaterdag-
ochtenden van 10 tot 12.30 
uur (12,19, 26 maart en 2 april) 
leer je basisvaardigheden en 

technieken van het racefiet-
sen. Tijdens vier trainingen, 
die onder begeleiding van een 
enthousiaste instructeur staan, 
ga je gecontroleerd leren fiet-
sen én werken aan je conditie. 
Daarna kun je, als je het leuk 
vindt, lid worden van de club 
en meegaan met de clubrit-
ten. Wil je meedoen of heb je 
vragen, stuur een mailtje naar 
toer@gwcdeadelaar.nl. GWC 
de Adelaar start op woensdag-

avond 30 maart weer met clu-
britten. Liefhebbers van wiel-
rennen en fietsen in het Gooi, 
Wijdemeren, Baarn, Soest en 
omstreken ontmoeten elkaar 
bij de Toerafdeling van de Ade-
laar. Je kunt op ieder niveau 
meefietsen. GWC de Adelaar 
heeft momenteel zo’n 200 en-
thousiaste leden binnen de 
Toerafdeling, die vele kilome-
ters fietsen met elkaar.
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Vertrouwen
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Huize Fidelia, dat was de 
naam van het huis dat vroeger 
aan de Leeuwenlaan stond. 
Gebouwd rond 1890, een sta-
tig huis met parkachtige tuin 
en ommuurde moestuin. Het 
huis is er niet meer, van het 
park resten nog een paar bo-
men en een mooie vijver, van 
de ommuurde moestuin is nog 
een klein stukje muur over en 
de oude tuinschuur. Nou ja, 
dat wil zeggen de contouren. 
De schuur was na ruim 120 
jaar zo slecht dat we hem 5 
jaar geleden helemaal nieuw 
hebben opgebouwd. Ook 
staan er nog drie gemetselde 
bakken die als kas werden ge-
bruikt.

In 1947 kocht de Christenge-
meenschap het landgoed Land 
en Bosch, waar de moestuin 
inmiddels was toegevoegd. 
Sindsdien wordt de tuin biolo-
gisch-dynamisch beheerd, dit 
jaar dus 75 jaar. Dat willen we 

vieren, o.a. door in de nieuws-
brieven zo nu en dan een uit-
stapje te maken naar het ver-
leden. 75 jaar is niet niks, er 
is in die tijd heel veel gezaaid, 
geplant en geoogst. Naast het 
verbouwen van groenten werd 
er ook heel wat gebouwd. Er 
verrezen kassen en kapschu-
ren, hooibergen en mini-huis-
jes, hekken en schuttingen. En 
die verdwenen weer om plaats 
te maken voor weer andere 
bouwsels. Altijd vol vertrou-
wen in de toekomst. De foto 
rechts is halverwege de 50-er 
jaren gemaakt. Links de tuin-
schuur, nu winkel en woon-
ruimte. Rechts het opkweek-
kasje, `t kasje van Pien. Pien 
Kortenoever was de eerste 
tuinvrouw. Achter paard met 
wagen het Rosa’s huisje en 
als je heel goed kijkt het mooie 
bruggetje, lijkend op die in de 
tuinen van Monet. Daarachter 
de tuinderswoning waar wij, 
Sis en ik met de 2 dochters, 
vele jaren met plezier heb-
ben gewoond. De deur in de 
schuur staat open, ik weet dat 

er koeien en konijnen huisden, 
er ligt mest op het erf. Het is 
winter, poedersneeuw ligt op 

het dak. Naast het hek van het 
weiland ligt een lange hoop 
blad, langzaam te verteren. Er 

gaat nog naast de schuur een 
hooiberg en een kapschuuur 
gebouwd worden.

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor 
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.

Dus op uw knieën het onkruid tussen de 
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren 
met een bezem op een hoop vegen en in plastic 
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand 
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw 
tuin weer aan kant te maken? Met de machines 

van Groenestein Technoservice gaan alle 
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als 
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt 
u het bij ons langs voor machineonderhoud 
of reparatie. Verder kunt u voor al uw 
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur
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Bezinnen op verkiezingen
In de Nieuwsster lees ik dat 
wij bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen de keuze 
hebben uit 7 partijen. Maar 
voor mij, een persoon die zijn 
hele leven lang al links stemt, 
voelt het alsof er geen echte 
keus is. Jawel, PvdA/Groen-
Links is zeker een partij aan de 
linkerflank. Echter de PvdA is 
vergeten dat ze indertijd mede-
verantwoordelijk waren voor de 
afbraak van ons sociaal stelsel. 
GroenLinks, een partij voor de 
twee keer modaal verdienende 
groene Nederlander die bood-
schappen haalt bij de biologi-
sche supermarkt, elektrisch 
rijdt met zonnepanelen op hun 
dak. Grote steden realiteit, ver 
afstaand van de werkelijkheid.

Als linkse kiezer hoef ik natuur-
lijk niet uit te leggen waarom 
de VVD, CDA en D66 afvallen. 
Waarbij D66 nog een soort 
schijn links wil ophouden maar 
in de praktijk liberaler is dan de 
VVD.
Met lokale partijen heb ik wat 
moeite. Waarom? Vaak zijn die 
partijen in mijn ogen lokaal te 

populistisch en staat hun kies-
lijst vol met lokale ego’s. Deze 
ego’s gaan voor het eigen be-
lang, daarbij het algemeen be-
lang uit het oog verliezend. En 
waar je juist samenwerking van 
de lokale partijen zou moeten 
verwachten, zie je juist dat ze 
elkaar tegenwerken.
Dan blijft de ChristenUnie over. 
Christenen zijn in de regel so-
ciale mensen. Er wordt voor 
elkaar gezorgd en binnen de 
christelijke wereld is een soci-
aal netwerk aanwezig. Echter 
deze partij draaide 180 graden 
om toen bleek dat Rutte IV ze 
nodig had, ondanks eerdere 
ferme uitspraken van Segers.
Kortom, de keus voor mij als 
linkse kiezer is niet makke-
lijk. Maar als wereldburger die 
ook in landen is geweest waar 
stemmen geen recht is weet ik 
hoe belangrijk het is een van 
de meest democratische mid-
delen te mogen gebruiken. 16 
maart gaat mijn stem dan ook 
in de bus, maar ga mij eerst 
nog eens goed bezinnen.

Jan Steenplaat
   

Mobiliteitsplan 2045
Op 14 februari jl. werd de Be-
wonersavond Mobiliteitsplan 
Wijdemeren – Kortenhoef en 
’s-Graveland gehouden. De 
gemeente organiseerde deze 
avond om een toelichting te ge-
ven op het Mobiliteitsplan deel 
C. Om in meer detail in te gaan 
op de commentaren en voor-
stellen die bewoners hadden 
gegeven op de voorstellen van 
de gemeente. Bewoners had-
den daartoe de gelegenheid op 
een interactieve website. Daar 
konden zij per weggedeelte 
reageren. Het zal niemand 
verbazen dat er veel reacties 
waren en dat die reacties voor-
namelijk over de hoeveelheid 
en de snelheid van het verkeer 
gingen. Het aantal reacties was 
met name op het Zuider- en 
Noordereinde, de Herenweg 
en Kortenhoefsedijk groot. De 
meeste reacties gingen over 
te veel vrachtverkeer, te hard 
rijden en een algemeen gevoel 
van onveiligheid op deze we-
gen. Op basis van de reacties 
van bewoners zijn de plannen 
gedeeltelijk aangepast. In de 
nieuwe voorstellen worden de 
gehele Kortenhoefsedijk en de 
Herenweg 30 km/h zones. En 

dat is een goede zaak.

Het Zuider- en Noorderein-
de daarentegen blijven in de 
plannen ‘grijze’ wegen en het 
snelheidsregime blijft 50 km/h. 
Daaruit kunnen we niet anders 
concluderen dan dat de aan-
wonenden van deze wegen 
door de gemeente worden 
geofferd aan het vermeende 
belang van doorgaand verkeer. 
Geluidsoverlast en overschrij-
ding van de fijnstofnorm doen 
er niet toe voor dit college! De 
gemeente Wijdemeren durft 
weer eens niet te kiezen en 
gebruikt daarbij non-argumen-
ten. We waren al teleurgesteld 
en zijn dat nu nog meer. Voor 
ingewikkelde problemen zijn 
geen eenvoudige oplossingen. 
Dat snappen de bewoners ook 
wel. Maar het begint met de 
wil om iets te veranderen. En 
die ontbreekt nu. Onze hoop 
is gevestigd op de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen 
en dat die tot een college lei-
den dat wel durft te kiezen voor 
haar burgers. En niet alleen op 
het dossier verkeer.
Nico van Zanten, bewoner 
Noordereinde

Ingezonden brieven

Vergeten woningzoekenden
Afgelopen jaar vroeg Wij Wil-
len Wonen uw mening over 
woonwensen. Voor het eerst 
inclusief de unieke keuze uit 
alle mogelijke woningtypen 
moderne woonvormen. Van 
de 3700 benaderde inwoners 
deden er 372 mee. Met prima 
input voor raadsbesluiten Par-
ticipatienota, Omgevingsvisie, 
WoonVisie, randvoorwaarden 
ter Sype. De woonwethouders 
toonden geen enkele belang-
stelling. Integrale Visie Polder 
Kortenhoef: niet eens bespro-
ken ondanks formeel burgeri-
nitiatief, ook onjuist vermeld 
als brief van één inwoner in 
plaats van 75. Daarom stopte 
Wij Willen Wonen na gesprek 
met de wethouder Woonvisie. 
De allergrootste groep res-
pondenten van de enquêtes 
zoekt doorstroomwoningen 
als 50+’er, kleiner, wél gelijk-
vloers liefst begane grond, 
kleine tuin. Veel interesse in 
zelfbouw, collectief particulier 
opdrachtgeverschap CPO. 

Met professionele hulp van 
Beyond Now met informatie-
bijeenkomst met SamenBou-
wen.in

De tweede groep zoekt als 
starter sociale huurwonin-
gen. Schokkend: 885 inschrij-
vingen voor 16 tiny houses. 
Meerdere partijen spannen 
zich daarna extra in voor 
meer sociale huurwoningen. 
De derde groep wil een zelf 
geselecteerd adviesbureau 
ISmaatwerk om vóóraf de al-
lereerste stap te zetten rich-
ting vraaggestuurd bouwen.

Aanbevelingen
- Geef vooraf randvoorwaar-
den aan ontwikkelaars die wo-
ningzoekenden écht helpen. 
Onderzoek wél eerst wat voor 
type huis ze zoeken. Infor-
meer hen snel én uitgebreid 
over alle mogelijke woningty-
pen en woonvormen. Overleg 
vóóraf met directe buren. Sluit 
zo vroeg mogelijk compromis-

sen. Voorkóm daarmee zinlo-
ze dure juridische procedures 
tot aan de Raad van State.

- Verlaag sociale koopprijs 
van 220.000 naar 180.000 
euro. Zo niet is subsidie on-
ontkoombaar.

- Bouw seniorenwoningen als 
kangoeroe- of driegeneratie-
woning zo dicht mogelijk bij 
medische instanties, op ‘rolla-
torafstand’. Dé reden waarom 
het tweede IKC plus andere 
voorzieningen beter naar Ter 
Sype kan, wat 2-5 nieuwe 
bouwlocaties oplevert. Den-
nenlaan, Orangerie Eikenro-
de, Linde, Sterrenwachter, 
Drieluik: ideaal. Ook een 
goed idee: gespiegeld goed-
koper ontwikkelen van Erven 
Knorr2 op de locatie van het 
gemeentehuis.

Wim van Oudheusden, op 
persoonlijke titel

   

Pesten
De laatste twee weken las 
ik stukjes over pesten in het 
hah-blad. Waar eigenlijk wei-
nig op ingegaan wordt is de 
oorzaken van pesten. Waar-
om gaan kinderen pesten, 
waarom zetten sommige vol-
wassenen dat gedrag voort?

Het is natuurlijk heel mak-
kelijk iemand te pesten die 
zwakker is, misschien minder 
mondig, niet goed in vecht-
sport, kortom niet het idea-
le lichaam heeft. Dan doe je 
jezelf als een stoer persoon 
voor naar wie mogelijke toe-

komstige partners opkijken. 
Dat de zwakkere misschien 
veel slimmer is, daar wordt 
niet naar gekeken. Feitelijk 
etaleren pestkoppen hun ei-
gen kracht om hun domheid 
te camoufleren. We zien het 
bijvoorbeeld bij de koolmees, 
een vrouwtje zoekt een man-
netje dat goed voedsel kan 
halen, maar de kinderen zijn 
van het mannetje dat het 
mooist kan zingen.

Bij pestgedrag is dat niet an-
ders, de pestkoppen hebben 
meer kans op het krijgen van 

een partner, de slimmeriken 
vinden een partner doordat 
ze zich eerst hebben moeten 
bewijzen op de werkvloer, 
een goed betaalde baan heb-
ben zogezegd. Of de partner 
dan voor jou kiest vanwege 
je goed betaalde baan is dan 
wel weer een ander punt.

Dus je kunt wel lekker gaan 
pesten, maar je wordt dan 
nooit die grootverdiener. Ei-
genlijk blijf je dan altijd die 
middelmatige sukkel.

Patrick Kreuning
   

Parkeerplaatsen verloren op Kortenhoefse-
dijk
Vorige week stond in het 
Weekblad Wijdemeren een 
artikel van J. vd. Berk. Ik ben 
het volledig met hem eens. 
Maar ook rondom Gasterij 
Geesje gaan twee parkeer-
plaatsen verloren. Voor het 
parkeerterrein worden drie 
leilinden geplaatst. Leilinden 
behoren voor een woning te 
staan, dat is al ruim honderd 

jaar zo in Kortenhoef, maar 
ook elders in het land. Dit 
slaat als een tang op een var-
ken. Ik zet al ruim dertig jaar 
mijn auto op een van de par-
keerplaatsen. Ik vind dat de 
klankbordgroep hierin te kort 
is geschoten, of zitten ze daar 
alleen voor hun eigen belang. 
J. vd. Berk heeft gelijk, er 
zouden geen parkeerplaat-

sen verloren gaan, maar de 
praktijk is helaas anders. Ik 
heb gezien dat er nu al gas-
ten van Geesje op het Dode 
Eind hun auto parkeren om te 
gaan eten.

Krijn Spaan
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240.000 hondendrollen opgeruimd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Blijdschap op de Kwakel 
in Kortenhoef. Bij het hon-
denlosloopveld naast de 
gemeentewerf werd het 
heugelijke feit gevierd dat 
er maar liefst 240.000 hon-
dendrollen zijn opgeruimd. 
Bovendien werd er een 
nieuw verkeersbord ont-
huld, omdat omwonenden 
op dit deel van de dorps-
weg steeds vaker overlast 
hebben van het verkeer.

Het hondenpoepproject ‘Mijn 
baas ruimt op’ is een groot 
succes. In 2021 zijn door hon-
denbezitters bij elkaar maar 
liefst 240.000 hondendrollen 
opgeruimd. In 2020 waren dat 
er ongeveer 146.000; het jaar 
ervoor nog minder. De toena-
me komt voornamelijk door de 
uitbreiding van dispensers met 
biologisch afbreekbare hon-
denpoepzakjes. Op de locaties 
waar de tellingen zijn verricht 
is een gemiddeld effect van 
60 tot 70 procent minder hon-

dendrollen ten opzichte van de 
meting zonder dispensers.

‘Mijn Baas Ruimt Op’
Hondenpoep is al jaren de 
grootste ergernis in Wijde-
meren. Om hondeneigenaren 
hier bewust van te maken, is 
in 2019 het inwonersinitiatief 
‘Mijn baas ruimt op’ gestart. 
Dat was een proef met de 
genoemde hondenpoepzak-
jes en afvalbakken. Inmiddels 
staan er 43 verspreid over de 
zes dorpen. (Loosdrecht: 15; 
Nederhorst: 10; Kortenhoef: 
10; Ankeveen: 4; ’s-Grave-
land: 3 en Breukeleveen: 1). 
Binnenkort komen er nog 12 
dispensers bij, dat zijn voor-
lopig de laatste. Uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt 
dat hondenpoep schadelijk is 
voor het milieu, de biodiversi-
teit, het oppervlaktewater en 
de volksgezondheid. In Wijde-
meren lijkt het hondenpoep-
project dus een succes. Het is 
daarom prettig dat dit project 
voortaan wordt opgenomen in 
de begroting, meldt een trotse 
wethouder Boermans.

Hondenlosloopveld
Ook aanwezig bij het feestje 
was Mireille Mazzavillani van 
de Hondenuitlaatservice Cani 
Allegri. Zij komt zo’n drie keer 
per week langs op deze plek 
om haar honden uit te laten. 
Een terrein van zo’n 20 bij 
100 meter waar de viervoeters 
zich kunnen uitleven. “Het is 
nog niet algemeen bekend in 
het dorp, dus ik zou zeggen, 

kom langs, het is een heerlijke 
plek”, aldus Mireille die Merel 
net heeft losgelaten.

Verblijfsgebied
Dit deel van de Kwakel wordt 
steeds meer een verblijfsge-
bied. Dat merken de bewoners 
van de drie huizen naast de ge-
meentewerf. Er is meer over-
last. Dus staat er nu een hoog 
bord waarin wordt gewezen op 

te hoge snelheden, graag 15 
km, en op loslopende honden. 
Naast de gemeentewerf heb 
je diverse verenigingsgebou-
wen, een jongerenplek, een 
hondenuitlaatveld, de scouting 
met kinderopvang, een kanos-
teiger, de start van een wan-
delpad, enkele bijenschansen 
en een hout- en steenbedrijf. 
De Kwakel het kloppend uit-
gaanshart van Kortenhoef?

Hulde aan de brandweer
WIJDEMEREN
De brandweerlieden in 
Loosdrecht, ‘s- Graveland 
en Nederhorst den Berg 
maakten overuren tijdens 

de stormen Dudley en Eu-
nice. Zagen, slepen, klim-
men, afzetten, beveiligen 
uren achter elkaar. Hulde 
aan deze vrijwilligers.

FOTO: (links) Wethouder Joost Boermans met Merel en enkele feestvierders
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Winters gewin
Komt u wel eens in de winter 
op de plas? Dan kan het flink 
koud zijn op het water. Toch 
bracht ik onlangs, samen met 
vrijwilliger Andries, een bezoek 
aan de Kortenhoefse Plassen. 
Samen hebben we de num-
merbordjes van de kanoroute 
vervangen, zodat de route er 
voor het nieuwe seizoen weer 
netjes bij ligt. Varend tussen de 
legakkers ervaarde ik de win-
terse aanblik van de plassen. 
Kale oevers, ietwat sombere 
kleuren en stilte tussen het riet. 
De winter is sober en bedaard. 
Weinig te beleven dus.

In de winter gaat de natuur op 
‘spaarstand’. Bomen verliezen 
hun blad, bloemen verspreiden 
geen geur en vogels bewaren 
hun uitbundige lied voor het 
volgende seizoen.

Muizen, kikkers, schildpadden, 
vleermuizen en natuurlijk egels 
houden een winterslaap. Tij-
dens deze spaarstand wordt 
hun hartslag heel laag. Ook 
hun lichaamstemperatuur kan 
heel laag worden. Deze dieren 
mogen niet gestoord worden 
in hun slaap, want dat kost ze 
teveel energie die ze op dat 
moment niet voldoende heb-
ben. Eigenlijk houden bomen 
en planten ook een soort win-
terslaap. Zij laten hun bladeren 
vallen, zodat daar geen ener-
gie naar toe hoeft.

Ieder seizoen heeft zijn eigen 
karakter en functie in de na-
tuur;
Lente: ontkiemen en groeien
Zomer: ontwikkelen en bloeien
Herfst: oogsten en loslaten
Winter: rust (en bezinning)

In onze Westerse maatschap-
pij is vooral veel behoefte aan 

groei, mensen willen graag 
steeds méér. Maar groei is 
niet oneindig. Ook in de natuur 
groeit niets oneindig door. Er 
zijn altijd periodes van terug-
trekking en verstilling nodig 
om tot verdere ontwikkeling 
te komen. De herfst en winter 
zijn nodig, zodat de groei kan 
plaatsvinden in de lente en zo-
mer.

De verschillende elementen 
van de seizoenen vinden we 
op allerlei manieren terug in 
ons leven. In het ritme van al-
ledag: de ochtend, middag, 
avond en nacht. Maar ook in 
de levensfases die we door-
maken: jeugd, jong-volwassen, 
oud-volwassen, ouderdom.

De kunst is om de intrinsieke 
schoonheid van elk seizoen 
te zien; Vanuit de boot op de 
Kortenhoefse Plassen boden 
de kale oevers een mooi ver-
gezicht over de graslanden. 
De zon die doorbrak gaf de 
rietkragen een goudgele glans. 
En vier overwinterende grote 
zaagbekken vlogen over het 
Wijde Gat. Er gebeurt dus niet 
niets in de winter; de vos is 
op het vrijerspad (de ranstijd) 
en zaden ontkiemen, soms al 
in december, onder de grond. 
En als het ook nog eens een 
zachte winter is, zoals dit jaar, 
komen veel dieren en planten 
alweer vroeg in actie. Zo zijn 
de eerste grutto’s alweer ge-
signaleerd, baltsen de futen al 
voorzichtig met elkaar en staat 
het klein hoefblad alweer in 
bloei. Dan begint het toch wel 
weer te kriebelen. Laat de lente 
maar komen!

Foto: Vossen op vrijerspad (@
NM, Charissa Vink)

100% groene energie uit de   
omgeving voor de omgeving
KORTENHOEF
Hallo ik ben Marjolijn, ik 
mag mij nu ook gaan inzet-
ten voor de Energiecoöpe-
ratie Wijdemeren en zal mij 
gaan bezighouden met di-
verse mooie projecten.

Op dit moment zelfs met een 
superleuk project, namelijk; 
100% groene energie uit de 
omgeving voor de omgeving 
Leuk? Dat is toch hartstikke 
saai? Nou nee! Want dit pro-
ject stelt een ieder die zich 
aansluit, in staat om mee te 

sparen voor leuke sociale of 
groene buurtprojecten. Heb 
ik nog steeds uw aandacht? 
Leuk! Want ik ben namelijk op 
zoek naar u. Op dit moment 
zet ik buurtgroepen op die 
meedenken over de uitvoering 
en spaardoelen per buurt van 
dit project. We zoeken mensen 
die in goed contact staan met 
hun eigen buurten en weten 
wat er leeft. Het streven is om 
in iedere dorpskern een aantal 
buurtgroepen van 4 à 6 men-
sen te vormen. We zullen dan 
snel, onder het genot van een 

hapje en een drankje, want 
samen nadenken kan ook nog 
eens heel gezellig zijn, en ja ik 
trakteer, samenkomen om de 
ideeën te bespreken. Laat me 
snel via een mail naar marjo-
lijn@ecwijdemeren.nl weten of 
u ook meedoet. Wilt u niet per-
se meedoen met een van deze 
groepen maar heeft u wel een 
leuk idee? Stuur ook dan ge-
rust even een mail met uw 
ideeën en dan nemen wij deze 
mee in onze besprekingen.

www.citotransport.nl - T. 0294 251451www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Medewerker(s) voor op de Werf gezochtMedewerker(s) voor op de Werf gezochtMedewerker(s) voor op de Werf gezocht

Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan? Cito is altijd op zoek naar Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan? Cito is altijd op zoek naar Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan? Cito is altijd op zoek naar Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan? Cito is altijd op zoek naar 
enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s. Wij zoeken een jong iemand enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s. Wij zoeken een jong iemand enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s. Wij zoeken een jong iemand enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s. Wij zoeken een jong iemand 
tussen de 16 en 25 jaar die ons team wil komen versterken.tussen de 16 en 25 jaar die ons team wil komen versterken.tussen de 16 en 25 jaar die ons team wil komen versterken.

Cito heeft een Werf voor inname van diverse afvalstromen en afname van zand, Cito heeft een Werf voor inname van diverse afvalstromen en afname van zand, Cito heeft een Werf voor inname van diverse afvalstromen en afname van zand, Cito heeft een Werf voor inname van diverse afvalstromen en afname van zand, 
grind en grond. De afvalstromen moeten opgeruimd worden en onze klanten grind en grond. De afvalstromen moeten opgeruimd worden en onze klanten grind en grond. De afvalstromen moeten opgeruimd worden en onze klanten grind en grond. De afvalstromen moeten opgeruimd worden en onze klanten 
moeten ook beladen worden. Voor het uitvoeren van deze taken zijn wij op zoek moeten ook beladen worden. Voor het uitvoeren van deze taken zijn wij op zoek moeten ook beladen worden. Voor het uitvoeren van deze taken zijn wij op zoek moeten ook beladen worden. Voor het uitvoeren van deze taken zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen.naar gemotiveerde mensen.naar gemotiveerde mensen.

De functie van medewerker op de WerfDe functie van medewerker op de WerfDe functie van medewerker op de Werf
Hand en spandiensten op en rond de werfHand en spandiensten op en rond de werfHand en spandiensten op en rond de werf
Mogelijk laden van klanten met de shovelMogelijk laden van klanten met de shovelMogelijk laden van klanten met de shovel

Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?
Mail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nlMail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nlMail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nl

Functie eisen:Functie eisen:
- In bezit van VCA of de bereidheid - In bezit van VCA of de bereidheid - In bezit van VCA of de bereidheid 
  deze te halen;
- Enige technische kennis (is een pré);
- Ervaring met een shovel (is een pré); 
- Flexibel en gemotiveerd;
- Woonachtig in de omgeving (is een pré);- Woonachtig in de omgeving (is een pré);- Woonachtig in de omgeving (is een pré);

Wat bieden wij:Wat bieden wij:Wat bieden wij:
- Salaris conform cao beroepsgoederen-- Salaris conform cao beroepsgoederen-- Salaris conform cao beroepsgoederen-
  vervoer
- Werken in een klein team
- Afwisselend

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Wilgenvlinders in de bieb
LOOSDRECHT
Op woensdag 2 maart is er 
tussen 10 en 12 uur weer een 
Themaochtend in de biblio-
theek Loosdrecht: Creatief 
met wilgentenen. Heb je zin 
om een ochtend creatief bezig 
te zijn? Tijdens de themaoch-
tend Wilgenvlinders gaan we 
vlechten met wilgentenen. Dit 
mooie natuurlijke materiaal is 
fijn om mee te werken. Ellen 
Brandligt laat je zien hoe je 
met wilgentenen werkt en dan 
mag je zelf aan de slag. Dat 
resulteert in een mooie vlinder 
voor in huis.

Bibliotheek Gooi en meer, 
Tjalk 41 te Loosdrecht.

   

Marten en Oopjen in   
’s-Graveland

‘S- GRAVELAND
Vele jaren hebben Marten 
en Oopjen de muren van 
Schaep en Burgh gesierd. 
Na in 2020 achter gesloten 
deuren te zijn verdwenen, 
zijn de levensgrote repro-
ducties inmiddels weer te 
bewonderen in ‘s-Grave-
land. In Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek ver-
welkomen wij deze twee 
bijzondere gasten in de 
Eekhoornzaal. Luister op 
zaterdag 26 februari van 
13.30 tot 15.30 uur naar het 
prachtige verhaal achter 
de schilderijen en wandel 
daarna met de gids over 
Buitenplaats Schaep en 
Burgh.

Rijke kooplieden
Amsterdam en ‘s-Graveland 
waren in de Gouden Eeuw 
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Rijke kooplieden ver-
bleven ‘s zomers in hun luxe 
verblijven buiten de stad. Elk 
jaar verhuisden ze met de 
mooiste stukken uit hun in-

ventaris naar ‘s-Graveland. Zo 
hingen destijds de schilderijen 
Marten Soolmans en Oopjen 
Coppit van Rembrandt regel-
matig op Schaep en Burgh.

Handig om te weten
Let op: deze excursie start bij 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek; Koop van tevo-
ren je tickets online; Honden 
kunnen niet mee; Zorg dat je 
een kwartier van tevoren aan-
wezig bent; Raadpleeg onze 
website voor de coronaregels. 
Kaartverkoop: www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

Kunst aan de Dijk pakt draad op met 
Amarins Wierdsma
KORTENHOEF
In 2014 was Amarins Wierds-
ma winnares van de eerste 
Kunst aan de Dijk Prijs voor 
Jong Talent. Nu ongeveer 
acht jaar later is ze als violist 
befaamd tot ver over de lands-
grenzen. Ze is bovendien een 
veelgevraagd concertmeester. 
Terug in Kortenhoef gaat ze 
spelen als eerste violist van 
het Barbican Quartet, bekend 
van optredens in het Concert-
gebouw op het Amsterdams 
Grachtenfestuval en in pro-
gramma’s van Radio 4. Op 
het programma staan: Bartok, 
kwartet nr. 2, Beethoven, opus 
59 nr 2. en Brahms, strijkkwar-
tet nr. 2 in A klein. Bezoekers 
hoeven niet meer op anderhal-
ve meter afstand te zitten. Ook 

het mondkapje is niet verplicht. 
Wel moet op deze donderdag 
nog het coronatoegangsbewijs 
worden getoond.
24 februari, 20.15 uur, zaal 

open 19.30 uur, entree €20. 
Contactpersoon: Annemiek 
Kale Tel: 06-57426287 www.
kunstaandedijk.nl

   

Wim Daniëls treedt op 
in ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Op 11 maart a.s. zal Wim 
Daniëls een uniek optre-
den verzorgen in ’s-Grave-
land, in de Stalpaertkerk. 
Uniek, omdat hij zich van 
twee kanten zal laten zien: 
als kenner van ‘het dorp’ 
én als taalkunstenaar. Op 
verzoek verzorgt hij een 
gevarieerd programma, 
namelijk: Vóór de pauze: 
voordracht over Het dorp 
in Nederland, vroeger en 
nu. Na de pauze: een deel 
uit zijn cabaretvoorstelling 
Koken met taal.

Wim Daniëls is bij het grote 
publiek vooral bekend gewor-
den door de televisieserie Het 
Dorp. Met Huub Stapel ging hij 
op zoek naar het dorpsgevoel 

in Nederland. Ook verschijnt 
hij als ‘man van de taal’ regel-
matig in talkshows. Maar hij 
is ook en vooral schrijver van 
vele boeken, zoals ‘De taal 
van de fiets’, ‘De Mulo’ en ‘Fa-
milie’, spreker over diverse on-
derwerpen en cabaretier.

Met zijn voorstelling ‘Koken 
met taal’ trekt Wim Daniëls 
momenteel door het land. Hij 
is een taal-topkok en leert je 
alle geheime van deze bijzon-
dere kookkunst. Hij trakteert 
op de lekkerste taalgerechten, 
die bovendien makkelijk ver-
teerbaar zijn.

Vrijdag 11 maart, 20.00 uur; 
Daniel Stalpaertkerk, Noor-
dereinde 14, ’s-Graveland; 
Kaartjes: €20 (donateurs Da-

niël Stalpaert Stichting €18); 
Kaartverkoop: www.danielstal-
paert.nl.

De opbrengst van deze voor-
stelling komt ten goede van de 
Daniël Stalpaert Stichting, die 
met haar middelen ondersteu-
ning biedt voor het noodzake-
lijke onderhoud van de Stal-
paertkerk, gebouwd in 1658 
en een rijkmonument.

Foto: Heidi Wils

   

Belastingaangifte doen bij de bibliotheek
WIJDEMEREN
Kun je wel wat hulp gebruiken 
bij je belastingaangifte via de 
computer? Heb je een vraag? 
Of heb je behoefte aan een ex-
pert die met je meekijkt? Dan 
kun je terecht bij Bibliotheek 
Gooi en meer. Samen met ver-
schillende partners biedt de 
bibliotheek gratis belastings-

preekuren aan ter ondersteu-
ning van de digitale aangifte 
voor 2021. Maak een afspraak 
via de website https://www.bi-
bliotheekgooienmeer.nl/leren/
hulp-belastingaangifte.html of 
via onze Helpdesk. We zijn 
telefonisch bereikbaar via 035 
– 697 3000 Iedere werkdag en 
op zaterdag van 10.00-14.00 

uur. Je kunt ook mailen naar 
helpdesk@bibliotheekgooien-
meer.nl. Wil je zelf beter leren 
omgaan met de computer, 
internet en sites van de over-
heid? Volg dan de cursus Klik 
& Tik of Digisterker. Voor wie 
zelf aangifte wil doen, biedt 
de bibliotheek gratis beveiligd 
computer- en internetgebruik.

De Lokale Partij

LUISTEREN 
NAAR INWONERS

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

LĲST

1



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Altijd tijd  

VOOR
GEZELLIGHEID
Altijd tijd  
Altijd tijd  
Altijd tijd

IEDERE DAG EEN lach!

Solliciteer via
jumbo@vandebunt.biz

(CC naar sd@jumbo.com)

Wij zijn op zoek naar

Of laat je gegevens achter bij de servicebalie.

FULL- EN PARTTIMERS 
VOOR DE AFDELINGEN 
BAKKERIJ EN AGF +

VULPLOEGMEDEWERKERS
(vanaf 15 jaar)


