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Ondernemend Wijdemeren reikt
Awards uit

NIEUWSSTER
Door: Kim Tomeï

Steinkamp, zelf ondernemer,
de avond. Dit is de derde ondernemersverkiezing van Ondernemend Wijdemeren. Naarmate de tijd verstreek steeg
de spanning en het toilet werd
opvallend vaak bezocht.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
WIJDEMEREN
Vorig jaar is massaal gehoor gegeven aan de oproep om ondernemers te
nomineren voor de ondernemer van het jaar verkiezing. Er zijn 275 aanmeldingen binnengekomen, wat
57 nominaties opleverde.
In november zou de uitreiking zijn, die is wegens
corona uitgesteld. Op 10
maart was het dan eindelijk
zover. Vele ondernemers
en belangstellenden waren
aanwezig in het gemeentehuis. Er hing een uitstekende sfeer, er werd druk
geborreld, bijgepraat en
uiteraard genetwerkt.

Om 17.30 opende Maarten

Wijdemeren bedrijvige
gemeente
De jury heeft uiteindelijk 17
bedrijven geselecteerd als finalist en verdeeld over 5 categorieën. Vanavond werd
dan eindelijk bekend gemaakt
welke ondernemers zich dit
jaar ‘ondernemer van het jaar’
mogen noemen. Wethouder
Jos Kea sprak vol lof over alle
bedrijvigheid in Wijdemeren.
De ondernemers zorgen voor
dynamiek, leiden mensen op
en creëren werkgelegenheid.
Dit is iets om heel trots op te

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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zijn, temeer omdat er vanuit de
gemeente niet altijd de perfecte begeleiding is. Na een versnapering, verzorgd door Restaurant 1244, was het moment
van de prijsuitreiking eindelijk
daar. Ex-wethouder Jan Klink
had de eer om alle categoriën
te benoemen en de winnaar
bekend te maken:
Prijzen
‘Lef & gewaagd’, gewonnen
door Albert Heijn Loosdrecht.

Het is lastig een buurtsuper
draaiend te houden in een toeristisch gebied. Gelukkig is de
AH een groot succes. ‘Klantvriendelijkheid en persoonlijke
service’, gewonnen door Hondenuitlaatservice Cani Allegri
uit Kortenhoef, ondanks de
aangescherpte regels, waardoor met maximaal 3 honden
tegelijk gewandeld mag worden, is het Mireille gelukt om
oplossingen te bedenken, zodat alle honden naar hartelust
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Kies ons als de juiste partij
voor uw aan- of
verkoopbegeleiding!

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

kunnen rennen. ‘Sociaal maatschappelijk betrokken’, gewonnen door ‘Het Zandkasteel’ in
‘s- Graveland. Een instelling
die kinderen met een verstandelijke beperking huiselijke opvang in kleine groepjes biedt,
omdat én zodat iedereen erbij
hoort. ‘Bijzondere inspanningen tijdens de coronapandemie’, deze Award ging naar
restaurant 1244 in Ankeveen,
omdat zij in deze tijd ook nog
eens te maken kregen met een
verwoestende brand, maar direct de schouders eronder gezet hebben en na 6 maanden
alweer open konden. ‘Veelbelovende ondernemer’, gewonnen door Hannelore Houdijk.
Een kunstenares die met haar
prachtige schilderijen internationale bekendheid verwerft.
Daarnaast is zij docent én
houdt ze een vlog bij.
Na afloop nam voorzitter Dik
van Enk het woord. Hij is trots
op de ondernemers. Dik bedankte meerdere betrokkenen
deze avond en sloot af met de
voltreffer: ‘Ondernemen is een
werkwoord. Je moet er hard
voor werken’.
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

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

Tuinbank
18 februari is tijdens de
storm onze houten bank
van de Veendijk richting
Oud-Loosdrechtse dijk
gedreven.
Tijdens onze afwezigheid
hebben buren hem voorbij
zien drijven.
Heeft iemand de bank
gezien?
0681476990
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

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

14-10-19 12:48

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
monteurs diploma of gelijkwaardig
VOOR VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:

FOTOGRAAF kan uw dia\’s
digitaliseren.
info@guuspauka.nl
06-51311606
Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in
huis & hoofd. Lotte van
Aerle, opruimcoach. Vrijblijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl
Klussen in en om het huis
Jeroen van Dijk
06-83658102 KluzSupport
ikSUP SHOP in Loosdrecht

zoekt assistentie voor
● Airco service
● APK
WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
de winkel voor 3 middagen
APK
Keurmeester
of
te
behalen
●
Banden
service
+
opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS
TEAM
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig in de week. Ben je 17 of
- 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

ouder en heb je iets met
watersport? Mail of bel
info@iksupshop.nl
06 25 35 45 17 - Ingrid

-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
TECHNISCHE
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN
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
EN
COMMERCIEEL TALENT

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
t.a.v.Jan Zwagerman
STUUR DE SOLLICITATIE

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

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.BOJOSCARWASH.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

(wassen zonder krassen)

•
met de hand nadrogen (incl. dorpels)
•WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 -extra
25 23velgenbehandeling
25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
mogelijk

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

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

Iedere woensdag GEHAKTDAG
Mager rundergehakt
Gekruid rundergehakt
H.o.h. gehakt
Iedere donderdag BIEFSTUKDAG
Malse biefstuk
Kogelbiefstuk
Runder tartaartjes
Iedere maandag en dinsdag
Runder hamburgers
Alleen zaterdag 19 maart:

500 gram
500 gram
500 gram

€ 4,75
€ 4,75
€ 3,95

per stuk
per stuk

€ 2,75
€ 3,50

4 halen 3 betalen!
4 halen 3 betalen!

Bij besteding van 15 euro ontvangt u een leverworstje gratis!!!
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 17 t/m woensdag 23 maart

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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Leuk kinderdebat op Curtevenneschool
CU en DLP winnaars

duurder worden van de chips
in mobieltjes baarde zorgen,
waardoor die geliefkoosde
apparaten later onbetaalbaar
zullen worden. Of voortaan
ook in Kortenhoef e.o. vanaf
de moskee het Suikerfeest kan
worden aangekondigd? Dat
verzoek van de moslim-minderheid lijkt voorlopig niet haalbaar. Veel kinderen maken zich
terecht zorgen om hun directe
leefomgeving. De Kwakel moet
echt alleen een fietsstraat worden en zwerfafval moet stevig
bestreden worden. De behoefte aan speelplekken, voor oudere jongeren, blijkt nog steeds
onstuitbaar.

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Zelfs de populistische kreet
van Jan-Willem Nienhuis
dat hij de baas van Jamin
die in Kortenhoef woont,
zou vragen om een Jamin- winkel in De Meenthof
bracht het CDA geen winst
in het Kinderdebat. Hoewel 99,9% van de kinderen
die zoete wens luidruch-

tig ondersteunde, stemde
de meerderheid voor de
ChristenUnie en De Lokale
Partij. Ze kregen ieder 12
stemmen van de ongeveer
75 jeugdige kiezers.
Dat was aan het slot van een
uur vragen stellen van de kinderen uit de groepen 6,7 en
8 (10-12-jarigen) op de Curtevenneschool, waarbij alle 7
politieke partijen waren verte-

genwoordigd. Het is des opmerkelijker dat de christelijke
partij populair is op deze openbare school, omdat bij navraag
slechts een paar kinderen hun
vinger opstaken toen hen naar
het geloof werd gevraagd.
Esther Kapers (CU) pleidooi,
namens allen, om vooral Oekraïne te helpen, maakte ongetwijfeld veel indruk. En misschien was het feit dat Alette
Zandbergen van De Lokale

De vragen gingen alle kanten
op. Vaak bloedserieus over
het klimaat, natuur, onderwijs
of woningbouw, maar ook het

Naast Esther Kaper, Alette
Zandbergen en Jan- Willem
Nienhuis deden uiteraard ook
Henrieke Abrahamse (PvdA/
GroenLinks), Ratha Alphonse
(D66), Bo de Kruijff (VVD) en
Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen) hun uiterste best om
het schoolpubliek te overtuigen. De een slaagde daar iets
beter in dan de ander. Eenieder werd bedankt met een zeebanket van chocolaatjes, niet
van Jamin.

de worsteling vooral zit in het
participatietraject bij bouwplannen. De inwoners moeten hier
veel sneller, vaker en beter bij
betrokken worden. Ook de gemeentelijke financiën moeten
weer op orde komen, meent
de partij. VVD’er Bo de Kruijff
wil met zijn partij op zoek naar
creatieve oplossingen voor het
woningprobleem. Ook is de
wens dat de gemeente zelf kan
beslissen over het toewijzen
van woningen. De VVD hecht
waarde aan opkomen voor
inwoners, ondernemers en
natuur. Nanne Roosenschoon
sprak tenslotte over de D66-visie: bouwen in groen gebied,
voor verschillende doelgroepen, duurzaam en betaalbaar.
Hij hamerde op het benutten
van alle mogelijkheden om zo
snel en efficiënt mogelijk te
kunnen bouwen.

thema’s als ondernemers, ouderen en leefbaarheid in de
dorpen. Daar lagen de standpunten minder uiteen en vonden de partijen elkaar snel. Een
kort antwoord was voldoende
voor de bel weer klonk voor de
volgende ronde. Tussendoor
konden ook de mensen in de
zaal vragen aan de lijsttrekkers
stellen. Zij wilden meer duidelijkheid over o.a. het afsteken
van vuurwerk, de bouw van
tiny houses en Wijdemeren
als regenbooggemeente. Gespreksleider Herman Stuijver
leidde de avond strak, maar
op speelse wijze. Hij prikkelde de deelnemers tot reacties,
tegenargumenten of een concreet antwoord. Aan het eind
peilde hij of er nog zwevende
kiezers in de zaal waren. Zoals verwacht was dat er geen
enkele.

Partij de kinderen toevoegde dat politieke partijen soms
‘streng’ kiezen voor gezond
voedsel juist in haar voordeel?
Of was het de blitse ouwe blauwe caravan van haar partij die
de show stal op het schoolplein?

Slotdebat in volle raadzaal
LOOSDRECHT
Donderdag 10 maart was
in de raadzaal van het gemeentehuis het slotdebat
van de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat werd
georganiseerd door Bibliotheek Gooi en Meer, Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente Wijdemeren.
Met ruim honderd bezoekers
was de raadzaal goed gevuld. Andere belangstellenden konden het debat via een
livestream volgen op de Facebookpagina of website van de
gemeente. Burgemeester Crys
Larson, die de avond opende,
hoopte op die manier zoveel
mogelijk mensen te bereiken.
In haar openingswoord haalde
zij de oorlog in Oekraïne aan.
Juist die situatie benadrukt hoe
belangrijk het is om in een democratisch land te leven waar
je gebruik kunt maken van je
stemrecht.

Wonen in Wijdemeren
In het eerste debat traden
alle zeven lijsttrekkers aan. Zij
kruisten de degens over het
meest relevante verkiezingsthema: wonen. Wat soms felle
reacties ontlokte maar feitelijk
weinig verrassends liet zien. In
een grote groep is het ook lastig om in korte tijd de diepte in
te gaan. Maar uiteraard kreeg
elke partij de ruimte om de
voornaamste standpunten te
ventileren. Esther Kaper meldde namens de ChristenUnie
dat het een uitdaging wordt om
aan de woonbehoefte te voldoen. Haar partij wil meer regie
op woningbouw, snel resultaat
en niet te langdradig handelen.
Daarnaast maken zij zich hard
voor de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Jan-Jaap
de Kloet, lijsttrekker van DorpsBelangen, gaf aan dat er in Wijdemeren honderden woningzoekenden zijn. Daarom heeft
DB de ambitie om zoveel mogelijk woningen te realiseren.

Wonen, werken en recreatie,
daar staat de 40-jarige partij
voor. Stan Poels, die het woord
voerde namens PvdA-GroenLinks, noemde het een worsteling. Er zijn veel mensen
maar weinig mogelijkheden.
Hij benadrukte om geen hek
om Wijdemeren heen te zetten
en zaken ook vanuit regionaal
perspectief te bekijken. Verder vroeg hij aandacht voor de
energietransitie, want als er op
dit moment iets noodzakelijk is,
dan is dat het wel. Rosalie van
Rijn kreeg het verwijt dat haar
partij de stekker uit Nederhorst
Noord had getrokken. Zij zette
daar tegenover dat het CDA als
enige concrete bouwplannen
in het verkiezingsprogramma
heeft staan. Zij willen bouwen
en geven ook aan waar. Daarnaast wees Van Rijn op de
brede vertegenwoordiging op
haar kieslijst, met tal van ondernemers, jongeren en senioren. Namens De Lokale Partij
vertelde Alette Zandbergen dat

Andere thema’s
In kleine groepen volgden
nog snelle debatrondes over
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Er waait een frisse wind
door de redactie van uw
huis-aan-huiskrant
Onderstaand de hernieuwde afspraken voor aanlevering tekst(en)
en advertenties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Aanlevering advertenties:
Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Administratie voor Elkaar:
Versa Welzijn Wijdemeren
WIJDEMEREN
Tegenwoordig staat bij veel
mensen alle administratie op
hun telefoon op computer.
Maar hoe bewaar je deze gegevens nu overzichtelijk en
veilig. Ook hier kunnen we op
vrijdagochtend hulp bieden. Bij
een chaos in de administratie
kunnen vrijwilligers van Versa
Welzijn u via de thuisadministratie of het Administratie voor
Elkaar spreekuur helpen om
weer een overzicht te krijgen.
Hierbij wordt altijd gedacht aan
papieren administratie, maar
vanaf nu gaan we dit dus ook
digitaal aanbieden. Overigens
zoeken wij ook nog vrijwilligers
voor de Thuisadministratie.
Lijkt aangifte doen u een lastige klus of deed iemand anders dit voorheen voor u? Er
zijn instanties die helpen. Te
denken valt onder andere aan
ouderenbonden, bibliotheek of
de belastingdienst zelf. Wilt u
echter zelf leren om uw belastingaangifte te doen, dan helpen wij u hiermee.

Heeft u vragen over formulieren, toeslagen of financiële
regelingen? Heeft u hulp nodig
bij het op orde krijgen van uw
administratie? Vragen of hulp
op het gebied van woningnet,
verzekeringen, lastige brieven,
het aanvragen van een uitkering, kwijtscheldingen, aflossingsregelingen en nog veel
meer. Administratie voor Elkaar is een gratis spreekuur op
afspraak en vindt plaats op de
vrijdagochtend van 09:30 uur
tot 11:00 uur in Loosdrecht,
Lindelaan 98.
Wilt u voor een van deze diensten een afspraak maken of
meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Selina
Duikersloot van Versa Welzijn Wijdemeren. Dit kan telefonisch via whatsapp of via
email.
Sduikersloot@versawelzijn.nl of 06 506 846 72

Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl
Ingezonden brief

Verkiezing en misleiding
De politieke partijen in Hilversum en Wijdemeren stellen
de kiezers woningbouw in het
vooruitzicht. Nu is bekend dat
in Wijdemeren, met uitzondering van een paar inbreilocaties, niets gebouwd kan en
mag worden.
In Hilversum wordt woningbouw in het vooruitzicht gesteld op het vliegveld Hilversum, het MOB complex en op
het terrein van de Korporaal
van Oudheusdenkazerne. Dat
is utopie.

Hier worden kiezers in de maling genomen.
Deze wilde plannen zijn niet
onderbouwd. Saillant detail
daarbij is dat niemand van
de politieke partijen zich buigt
over de vraag hoe die toekomstige
wijken ontsloten moeten worden. Noch het wegenstelsel
in Hilversum, noch dat in Wijdemeren is toereikend om de
aan- en afvoer van het toekomstige verkeer van die wijken aan te kunnen.
Ook wordt geen rekening ge-

houden met de af- en aanvoer van dat verkeer via bijvoorbeeld Maartensdijk en
Hollandsche Rading. De gemeente De Bilt zit echt niet
te wachten op het volproppen
van haar wegen, die nu al de
drukte moeizaam kunnen verwerken.
Naar mijn mening is hier
sprake van kiezersbedrog en
wordt de landelijke politiek
(als voorbeeld), gevolgd.
Lex Collignon
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#mooiWijdemeren

Aanmelden hulpacties
Oekraïne

Volg ons ook op:

Let op de reeën!

@amberkoman

Bekendmakingen

De kans dat u een overstekende ree tegenkomt,
is in deze periode groot. Helaas hebben onze
boa’s kort achter elkaar al twee dode reeën
aangetroffen langs de Herenweg net buiten
Ankeveen. Let daarom op de buitenwegen van de
gemeente extra op en houd u uiteraard aan
de maximumsnelheid.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Verkiezingsavond gemeentehuis

Woensdagavond 16 maart bent u van harte
welkom bij de uitslagenavond in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf
22.00 uur maken we de voorlopige uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen bekend
op partijniveau. Een spannende avond, waarin zal blijken hoe de kaarten voor de komende
jaren zijn geschud. Met de lijsttrekkers gaan
we in gesprek over de campagne en de
uitslag. Tot dan!

> Openbare zitting centraal
stembureau

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur
komt het hoofdstembureau bij elkaar. De
uitslag van de verkiezingen wordt dan vastgesteld, net als de zetelverdeling en de gekozen
kandidaten. De openbare zitting is ook digitaal
te volgen. De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt. Wilt u liever live aanwezig zijn in het
gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)? Dan
bent u van harte welkom!

Zonnepanelen schoonmaken

Beste inwoners,

>

De hevigheid van de oorlog in Oekraïne neemt steeds meer toe. De beelden die ik elke dag zie in journaals,
kranten en op internet, grijpen me aan. Net als velen van u, heb ik het gevoel dat ik iets moet doen.

Wist u dat het voorjaar een goed moment is
om uw zonnepanelen schoon te maken?
Door vuil en vogelpoep vangen zonnepanelen
minder licht op, waardoor ze minder goed
presteren en de opbrengst omlaag gaat. Het
rendement stijgt circa twee tot drie procent
na een schoonmaakbeurt. Dit is niet heel veel,
maar elk procent extra rendement is mooi
meegenomen. Wilt u aan de slag om uw
zonnepanelen schoon te maken? Wees er
dan zeker van dat dit op een veilige manier kan.
Meer tips voor het schoonmaken:
www.duurzaambouwloket.nl.

Aan de vlaggenstok voor ons gemeentehuis wappert de vlag van Oekraïne. Met die vlag laten we als gemeente,
en als hele samenleving, niet alleen zien dat we achter Oekraïne staan, maar ook dat we klaar staan om ons
steentje bij te dragen.
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we in Wijdemeren ons hart laten spreken. De betrokkenheid,
barmhartigheid en de wil om iets te betekenen voor alle mensen die huis en haard moesten ontvluchten, vind ik
overweldigend. Onze inwoners tonen medeleven als het gaat om het lot van de Oekraïners. Ik ben daar ontzettend
trots op.
Ik voel, net als u, dat we in Wijdemeren de taak hebben om te helpen. Wij hebben al laten weten dat we Oekraïense
vluchtelingen gaan opvangen. Waar en hoe, daar kijken we op dit moment naar.
Voor inwoners van Wijdemeren die mensen uit de Oekraïne in huis hebben genomen, willen nemen, of weten dat
zij in onze gemeente verblijven, heb ik een oproep. Zorgt u er alstublieft voor dat zij zich inschrijven bij de gemeente.
Dat is ontzettend belangrijk voor als ze nu of later huisvesting, hulpverlening, zorg of een andere vorm van ondersteuning nodig hebben.
Laten we als inwoners van Wijdemeren ook de komende tijd zoveel mogelijk hulp bieden, hoe klein of groot deze
bijdrage ook is, zodat we aan deze vluchtende Oekraïners kunnen laten zien dat ze op ons kunnen rekenen.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

>

Energietoeslag

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een
energietoeslag van 800 euro komt voor huishoudens met een lager inkomen (op of net
boven het sociaal minimum). De gemeente
krijgt hier veel vragen over. Het is helaas nog
niet mogelijk om een aanvraag te doen.
Zodra meer bekend is vanuit de Rijksoverheid
over de uitvoering van deze regeling, zullen
we deze informatie delen.

Wijdemeren
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Heeft u al gestemd?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn
begonnen. Juist in deze tijd staan we er
nog eens extra bij stil dat wij in een vrij
land wonen waar democratie en eerlijke verkiezingen een vanzelfsprekendheid zijn. Heeft u nog niet gestemd? Ga
dit dan zeker doen! Want met uw stem
heeft u invloed op de partijen die de
komende jaren de koers in Wijdemeren
bepalen. U kunt stemmen tot woensdag 16 maart, 21.00 uur.
Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te
nemen naar het stembureau!

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de gemeente stemmen. Op 14 en 15 maart zijn drie stembureaus geopend. Op woensdag 16 maart zijn er
twaalf reguliere stembureaus waar u uw stem uit
kunt brengen. Deze zijn open van 7.30 tot 21.00
uur. Een overzicht van alle stembureaus vindt u
op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Twee bijzondere stemlocaties
Daarnaast hebben we op woensdag 16 maart
twee bijzondere stemlocaties ingericht. Stembureaus met iets extra’s! Zo bent u van harte
welkom om te stemmen bij restaurant Brambergen in ’s-Graveland en daarna op stap te gaan
met de boswachter. De wandelingen starten om

10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.
En heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen
in Kasteel Nederhorst? Dit is uw kans. Tussen
9.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur
kunt u de Grote Zaal, bibliotheek en torenkamers bezoeken. Het stemmen zelf vindt plaats in
één van de bijgebouwen op het terrein.
Deze bijzondere stemlocaties zijn alleen op
woensdag 16 maart geopend van 9.30 tot 17.30
uur.

Zelf niet stemmen?
Heeft u coronaklachten? Of kunt u om een
andere reden niet zelf stemmen? Vraag dan of
iemand anders voor u stemt. Vul hiervoor de

achterkant van uw stempas in en zet een handtekening. Geef een kopie van uw identiteitsbewijs aan hem of haar mee. Degene die voor
u gaat stemmen moet zijn stem op hetzelfde
moment uitbrengen en mag maximaal voor
twee andere personen stemmen.

Gezocht: vrijwilliger voor mensen met beginnende dementie!
Wilt u iets te betekenen voor de ouderen
in Wijdemeren? King Arthur Groep zoekt
vrijwilligers voor een project van de OntMoet-groep.

zich voor langere tijd aan een deelnemer van de
Ont-Moet-groep willen verbinden, bijvoorbeeld
als wandel-, (duo)fiets- of zwemmaatje, of om
samen naar de bibliotheek, film of markt te gaan.

De Ont-Moet-groep (OG) in de Emtinckhof
is een plek waar mensen met beginnende
vergeetachtigheid elkaar wekelijks ontmoeten,
dingen met elkaar delen en doen, hun vragen
en onzekerheden bespreken en waar soms
nieuwe vriendschappen ontstaan. Voor dit
project zoekt de King Arthur Groep mensen die

Hoe werkt het?
Na een eerste gesprek en kennismaking, bepalen u en de gesprekspartner met elkaar of dit
project iets voor u is. Voordat u vrijwilliger kunt
worden, volgt u drie trainingsbijeenkomsten
over beginnende dementie vanuit de opleiding
van de King Arthur Groep. Na deze training kun-

nen vrijwilligers en OG-deelnemers als maatjes
aan elkaar ‘gekoppeld’ worden. De data van
de eerstvolgende trainingsbijeenkomsten zijn:
donderdag 24 en 31 maart en donderdag 14
april van 12.00 tot 16.00 uur in de Grote Zaal van
de Emtinckhof, Eikenlaan 51 in Loosdrecht.

Aanmelden
Zou u zich als vrijwilliger willen inzetten? Neem
dan contact op met Claudia Perin (King Arthur
Groep) via telefoonnummer 06 12 16 66 84 of
via OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Registratie van Oekraïnse
vluchtelingen

Aanmelden hulpacties

We gaan alle vluchtelingen registeren om ervoor
te zorgen dat we ze kunnen helpen met zorg,
onderwijs, werk en inkomen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereidheid is onder inwoners, organisaties en bedrijven in de
gemeente om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te
helpen.

Kent u vluchtelingen of biedt u vluchtelingen een dak
boven het hoofd? Laat hen weten dat ze zich moeten
inschrijven bij de gemeente.

Het aantal hulpacties en inzamelingen groeit snel.
Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met
elkaar te verbinden, houden we op onze site een overzicht
bij van hulpacties.

Ze kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar
oekraine@wijdemeren.nl met daarin een contactpersoon met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het
aantal personen dat zich komt inschrijven. Zij ontvangen
vervolgens een uitnodiging van de gemeente.

Organiseert u ook een actie? Geef het aan ons door via
oekraine@wijdemeren.nl
Wij zetten het dan op onze website.

Vragen of zorgen?
De informatie op onze website wordt regelmatig
bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van
Oekraïense vluchtelingen in Wijdemeren en vindt u het
antwoord hier niet? Mail uw vraag naar
oekraine@wijdemeren.nl.

Veilige particuliere
opvang
Om op een veilige manier gebruik
te kunnen maken van particuliere
opvang werken het Rode Kruis, VluchtelingenWerk
Nederland en het Leger des Heils samen aan het
werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen
en/of woonruimte voor gemeenten.
De organisaties hebben een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties en voldoende personeel en vrijwilligers die de
taken op korte termijn kunnen uitvoeren. Voor meer informatie
over het opvangen van vluchtelingen (als particulier) verwijzen
we u graag naar www.vluchtelingenwerk.nl.

Vluchtelingen
in huis?
Laat het ons
weten
Heeft u op dit moment vluchtelingen uit
Oekraïne opgevangen of heeft u concrete
plannen om vluchtelingen op te gaan
vangen, dan kunt u dit bij de gemeente
melden.
Dat doen we om zicht te hebben op het aantal
vluchtelingen en opvangplekken in onze
gemeente. Stuur een e-mail naar
oekraine@wijdemeren.nl.

Wijdemeren
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Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 57: vervangen voorzetramen,
zaakkenmerk Z.71032 (06.03.22)
- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel,
zaakkenmerk Z.71121 (09.03.22)

- Rading 52: plaatsen dakkapel en nokverhoging, zaaknummer Z.70388 (07.03.22)
- Vuntuslaan 20: plaatsen dakopbouw
met nokverhoging, zaakkenmerk Z.69067
(24.02.22)

Beroep

Nederhorst den Berg

Tegen het besluit hogere grenswaarde kunt
u beroep indienen bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

- Anton Mauvelaan 12: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.70253 (04.03.22)
- Dammerweg 8: plaatsen zonnepanelen,
zaaknummer Z.70322 (09.03.22)
- Johannes Bosboomlaan 9 en 11: vervangen
dakkapel, zaakkenmerk Z.70497 (28.02.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: bouwen botenhuis,
zaakkenmerk Z.71118 (09.03.22)

’s-Graveland

>

Verlenging beslistermijn

- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71023 (04.03.22)

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

Kortenhoef

Loosdrecht

- Moleneind 12: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.71106 (09.03.22)
- Oranjeweg 13: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.71031 (06.03.22)
- Oranjeweg 72: vervangen aanbouw en
verbreden dakkapel voorzijde,
zaakkenmerk Z.70911 (28.02.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
platformen en wijzigen steigers,
zaakkenmerk Z.69458 (24.02.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee
geschakelde woonboten, zaakkenmerk
Z.69248 (28.02.22)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70875 (28.02.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen
woning, zaakkenmerk Z.70910 (28.02.22)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.70867 (25.02.22)
- Veendijk 22h: maken opbouw op een bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (08.03.22)
- Vrijheid 84: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70983 (02.03.22)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde,
zaakkenmerk Z.70985 (02.03.22)
- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71002 (03.03.22)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

> Besluit omgevingsvergunning
en besluit hogere grenswaarde
Dammerweg 11-12, Nederhorst
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), een omgevingsvergunning hebben
verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’ voor
het bouwen van twee gestapelde energieneutrale woningen op het perceel
Dammerweg 11 en 12 in Nederhorst den Berg.
Het college heeft daarnaast voor deze woningen,
gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.
Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen
dakkapel, zaakkenmerk Z.70018 (28.02.22)
- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw
en plaatsen dakkapel, zaaknummer Z.68206
(04.03.22)
- Roerdomplaan 9: doorbreken draagmuur,
zaakkenmerk Z.70191 (02.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5:
vervangen beschoeiing, zaakkenmerk
Z.68874 (08.03.22)

COLOFON
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De besluiten liggen vanaf 17 maart 2022
gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Op verzoek sturen wij u de stukken toe.
Hiervoor kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning
Oud-Loosdrechtsedijk 36a
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), het voornemen hebben om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het
afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrechtlandelijk gebied noordoost 2012’ voor het
oprichten van een minicamping aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 36a, Loosdrecht.
Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad
een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 17 maart
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken
op Oud-Loosdrechtsedijk 36a Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV03OLD36a2022-on01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47
van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door
e geven en inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij
geen aangifte van verhuizing ontvangen.
Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP
heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen het adres ambtshalve
te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
• H. Olivares Rider, geboren 17-09-1987,
per 11-02-2022 naar Spanje
• H. Atta, geboren 07-02-1973, per 17-02-2022
Land Onbekend
• C. Smith, geboren 05-10-2000,
per 17-02-2022 naar Zuid-Afrika
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren
via telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring
van geen bedenkingen kunt u indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Het besluit omgevingsvergunning, met
planidentificatienummer:
NL.IMRO.1696.OVDamwg11122021-va01, is
ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Dammerweg 11 of 12.

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.

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak,
inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het
indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden
van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte
termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor
een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,
tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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Peter’s Borrels Foodtruck
WIJDEMEREN
Heeft u iets te vieren? Dan
is PETER’S BORRELS
FOODTRUCK misschien
wel iets voor u!
We maken uw feestje in 1 keer
compleet met onze Foodtrucks
met: cocktails, hapjes, BBQ,
pizza’s, partytent, muziek en
niet te vergeten fantastische
bediening.
Oprichtster Emely Vree is ruim
2 jaar geleden, samen met
Lisa Torsing en Dominique
den Hartog, Peter’s Borrels
begonnen. Het begon allemaal
met de eerste cocktailtruck, de
Fiat 900, die haar vader, Peter
Vree, helemaal zelf heeft omgebouwd.

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484

We serveren niet alleen cocktails uit onze truck, maar ook
tapbier, wijn, fris, prosecco en
mixdrankjes.

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Al snel kregen we aanvragen
voor eten, dus truck nummer
2 kwam erbij. Opnieuw een
Fiat 900, maar dan met BBQ
erop. Daarmee maken wij de

lekkerste broodjes beenham
met honing/mosterddressing,
kippendij saté, hamburger/vegaburgers, braadworst en hotdogs dus voor ieder wat wils!
Inmiddels hebben we er ook
nog een steenoven pizzakar
bij en bereiden wij de lekkerste
pizza’s.

gasten toekomen, niet alleen
met de foodtrucks, maar ook
met het eten en drinken.
U hoeft dus niet in de rij te
staan. Bent u enthousiast en
wilt u ons boeken? Dat kan!
Mail naar info@petersborrel.nl
of bel 06 53 78 44 52
Volg ons op instagram:
peters_borrels_foodtruck

Onze kracht is dat we naar de

Chantal Smolders kiest het ruime sop

• 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

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

WIJDEMEREN
De filmreeks ‘Geef me de
5’ waar leden van Ondernemend Wijdemeren zich
aan je voorstellen, werd
op de 2e woensdag van de
maand maart voortgezet
door Chantal Smolders. Zij
en haar man Walther zijn
sinds 2000 eigenaar van
‘Gebak van Smolders’ en
houden als volgende generatie het ambachtelijke
bakken in ere van hun familiebedrijf dat al meer dan
60 jaar bestaat.

bollen én waarom zij er voor
koos om de opnames te maken aan boord van een schip.
Vind je het leuk om de aflevering te bekijken, ga dan naar

ondernemendwijdemeren.nl
en hoor ook welke ondernemer Chantal uitnodigt voor de
volgende aflevering van ‘Geef
me de 5’.

Bochardt de uitslagen van
de verkiezingen. Deze worden geanalyseerd en becommentarieerd door Nen van
Ramshorst, oud wethouder in
Bussum en Els Kruijt, oud-politicus in Wijdemeren. Een dag
later, op donderdag 17 maart,
is er een terugblik op de uit-

slagenavond. Samen met een
muziekprogramma wordt dat
doorlopend herhaald. 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.

In deze aflevering vertelt
Chantal over haar bedrijf, over
de beroemde gevulde appelMAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

GooiTV
REGIO
De programmering
woensdag 16 maart

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

van

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen heeft GooiTV
een aangepast programma.
Op woensdag 16 maart vanaf 20.30 presenteert Ruud

9

Woensdag 16 maart 2022

Een op de tien Wijdemeerders is een
overmatige drinker
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit onderzoek blijkt dat
Wijdemeren in de top-20
van Nederland staat met
het hoogste aantal overmatige drinkers. Een op
de tien inwoners uit de zes
dorpen drinkt teveel: meer
dan 21 glazen per week en
voor vrouwen staat dat op
14 per week.
Nederland kent een aanzienlijk aantal overmatige drinkers.
Afkickkliniekwijzer.nl
deed
onderzoek naar het alcoholgebruik van Nederlanders op
basis van data van het CBS en
het RIVM. Waar in veel plaatsen het alcoholgebruik vermindert, hoort Wijdemeren bij de
lichte stijgers. In 36 van de 47
Noord-Hollandse gemeenten
daalde het aantal overmatige
drinkers. Aan de top van ‘overmatig’ drankgebruik staat Terschelling met 15% en Laren
staat op de 5e plaats met 11%
(1 op de 9 Laarders).

Trends
Positief is dat in den lande het
overmatig drinken daalt, blijkt
uit een vergelijking met een
onderzoek uit 2019 (voor de
coronapandemie). Landelijk
drinkt 1 op de 16 Nederlanders
overmatig. Het Gooi scoorde
in het vorig onderzoek opvallend hoog en dat is ook nu het
geval. De dorpen in onze regio
steken nog altijd flink boven
het landelijke gemiddelde uit,
maar het aantal overmatige
drinkers is wel harder gedaald
dan gemiddeld, behalve in
Wijdemeren. In de Achterhoek
(Gelderland) en Twente (Overijssel) scoren ze opvallend
hoog als het om overmatig
drankgebruik gaat. Het oosten
van het land staat duidelijk in
het rood. Vlieland, Terschelling
en Schiermonnikoog scoren
ook ontzettend hoog. Ameland
is de uitzondering. Daar daalde het aantal overmatige drinkers hard (van 12% naar 7%).
Definities
Naast ‘overmatige’ drinkers

onderscheidt men ook ‘zware’ drinkers. Dan nuttigen
de mannen 1x per week zes
glazen alcohol of meer, voor
vrouwen gaat het om vier glazen. In Wijdemeren hoort 11%
bij deze categorie. Gelukkig
drinkt 40% volgens de richtlijn,
d.w.z. geen alcohol of maximaal 1 glas per dag. Het is
afwachten of de gemeente het
beleid over het alcoholgebruik
zal aanpassen.

GELUKKIG DRINKT
40% MAXIMAAL
1 GLAS PER DAG
Afkicken
Afkickkliniekwijzer is geen
overheidsinstelling, maar is
een onafhankelijk platform dat
informeert over verslaving. Ze
bieden een overzicht van afkickklinieken in Nederland en
buitenland. De commerciële
klinieken betalen een maandelijkse vergoeding voor een
plek in het overzicht.
Zie: www.afkickkliniekwijzer.nl

Een gezond hart voor iedereen
WIJDEMEREN
Als fietser weet je als
geen ander hoe belangrijk
je hart is. En deze sport
brengt ook veel hart- en
vaatziekten aan het licht.
Soms loopt het goed af,
maar we kennen ook de
verhalen van fietsvrienden
waarbij dat niet gebeurde.
Ingrid Bergstein uit Breukeleveen doet mee aan een
sponsorfietstocht.
De Hartstichting financiert
baanbrekend onderzoek om
hart- en vaatziekten eerder op
te sporen en beter te behandelen. Naast wetenschappelijk
onderzoek richt Hartstichting
zich op voorlichting en preventie. Meer bewegen, gezonder
eten en minder stressvol leven zijn belangrijke factoren
die helpen ter voorkoming van
hart- en vaatziekten. Daar is
veel geld voor nodig en daarom organiseert Hartstichting
Cycle voor je Hart. Van 26 t/m
29 mei wordt in vier etappes
van Nederland naar Parijs

gefietst, in totaal 550 kilometer langs idyllische dorpjes,
slingerende wegen en prachtige natuur. Op de laatste dag
wordt, na gemiddeld 150 km
per dag gefietst te hebben,
met bubbels in de hand gefinisht bij de Eiffeltoren.
Ingrid gaat fietsen
Ingrid Bergstein, bestuurder
van Sanare Zorg & Welzijn is
een van de 100 fietsers die
zich hiervoor inzet. Sanare is
specialist in zorg en ondersteuning aan mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.
Elke dag worden de medewerkers van Sanare Zorg &
Welzijn geconfronteerd met
de grote gevolgen van bijvoorbeeld infarcten en hersenbloedingen. Dagelijks overlijden er
100 mensen aan hart- en vaatziekten en 1,5 miljoen mensen
leiden aan een chronische
hart- of vaatziekte.
Tijdens de tocht naar Parijs in
mei is Ingrid jarig en ze kan
zich geen groter cadeau wen-

sen dan haar te sponsoren.
Doe je mee? Kijk op https://
paris.cyclevoorjehart.nl/ingrid-bergstein-movimento-sanare-en-route

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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FAMILIEBERICHTEN
Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Een sterke wil.
Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op.
Zo is het goed.
Na een intens en bewogen leven is, in zijn 100ste levensjaar,
te midden van zijn dierbaren, heengegaan onze vader, opa
en trotse overgroot-opa

Johannes Visser
Jan
Onderscheiden met de Eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud
Oprichter van ICOVA
* Nieuwersluis,
5 juni 1922

† Breukeleveen,
6 maart 2022

weduwnaar van Coby Visser-van Hamersveld † 2020
eerder weduwnaar van Alberta Visser-Hoogland † 1972
Joke en Bert (in liefdevolle herinnering)
Jan (in liefdevolle herinnering)
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Onze oprechte dank gaat uit naar:
Anne, Nancy, Esther, Hayat, Marjolein, Jesse en Esmé,
voor de liefdevolle professionele zorg.
Correspondentieadres:
Nieuweweg 38
3625 AZ Breukeleveen
Na de viering ten afscheid, op maandag 14 maart in de
Sint-Johannes de Doperkerk in Breukelen, heeft de bijzetting
in het familiegraf op begraafplaats De Nieuwe Ooster in
Amsterdam in besloten kring plaatsgevonden.

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

Werkzaamheden Lindeplein
LOOSDRECHT
Na een inwonersinitiatief omtrent overlast op het Lindeplein,
wordt op 14 maart gestart met
het opknappen van het plein.
In september 2021 hebben informatieavonden plaatsgevonden in het gemeentehuis. Wethouder Joost Boermans: “Het
plan is ontstaan uit het initiatief
van de buurt om het plein op te
knappen. Het is mooi dat het
Lindeplein nu een welverdiende opknapbeurt krijgt”.
Een ingrijpende klus Op het
plein worden in totaal 32 bomen gekapt. Door middel van
twee informatieavonden en
een uitgebreide samenwerking met omwonenden zijn we
tot een nieuwe inrichting voor
het plein gekomen. Onderdeel van de nieuwe inrichting

is het vervangen van bomen
voor een alternatief dat hier
beter past. “De juiste boom
op de juiste plek”. Er worden
bomen teruggeplaatst, zodat
het groene karakter behouden blijft. Langs de Eikenlaan
plaatsen we vijf driekleurige
beuken. Door minder bomen
terug te plaatsen kunnen deze
bomen beter groeien. Voor de
winkels komen zes zuilvormige Amerikaanse esdoorns te
staan. Doordat deze van nature in een zuilvorm groeien,
vragen deze minder onderhoud en blijft het zicht uit de
woningen beter behouden.
Voor het Drieluik worden drie
bijenbomen geplaatst en aan
de Acacialaan komen twee extra kleinbladige lindes.

Overige werkzaamheden
Door de verandering in de bomen, verandert de inrichting
van het plein ook. Daarom
voeren we tot en met mei aanvullende werkzaamheden uit.
Zo verdwijnt het grind langs
de Eikenlaan en komt er onder
de bomen een groter plantvak. Het riet in de vijver wordt
verwijderd. In ruil planten we
meer bloeiende waterplanten. Aan de noordzijde van
de vijver, aan de kant van het
Drieluik, worden maatregelen
genomen om fiets- en bromverkeer op de stoep tegen te
gaan. Ook wordt het gras uitgebreid en komt er gezellig zitje te staan. Wilt u meer weten
over de werkzaamheden op
het Lindeplein? Kijk op www.
wijdemeren.nl/lindeplein

Eerste hulp bij een energiecrisis
WIJDEMEREN
Het is 8.30 en ik schuif met
mijn kop thee aan tafel om aan
het werk te gaan. Het is fris in
huis want de kachel staat uit
om energie te besparen. Met
mijn dikke trui en een dekentje over mijn benen is het in dit
goed geïsoleerde huis goed te
doen maar vanmiddag zet ik
de kachel waarschijnlijk toch
stiekem een stukje omhoog.
Ik sta even stil bij de huishoudens waar dit simpelweg niet
meer kan. Soms is het zelfs
niet mogelijk om een dikke trui
of lekker warme dekens aan te
schaffen. Nou kan je denken
dat er ergere dingen zijn dan
een fris huis maar kou veroorzaakt een hoop problemen.
Het kost je lichaam een hoop
energie omdat het op temperatuur probeert te blijven en
daar wordt je moe en prikkelbaar van. Ook je immuunsysteem krijgt daar een tik van.
Het is ongetwijfeld niemand
ontgaan dat in het afgelopen
jaar de energieprijzen explosief zijn gestegen. Ongeveer
4 tot 6 procent van de huishoudens in Wijdemeren kampt
met problemen vanwege de
stijgende energieprijzen. Om
deze huishoudens te kunnen
helpen heeft Energiecoöperatie Wijdemeren het energiehulpteam opgezet, bestaande
uit een vertrouwenspersoon,
energiecoaches en energie-

klussers.
In samenwerking met de gemeente en woningcorporaties
kijken wij hoe we het beste
kunnen helpen. Hier is ook
een budget voor beschikbaar
(niet te verwarren met de €
200 aan bijdrage in de energierekening).
Kunt u hulp gebruiken, welke
hulp dan ook? Schroom niet en
neem contact op met Marjolijn
Bezemer, Energiecoöperatie
Wijdemeren, 0648545227 of
marjolijn@ecwijdemeren.nl. U
vindt bij ons een vast contactpersoon die naar u luistert en
met u meedenkt. Samen gaan
wij kijken naar wat er voor u
nodig is en naar de diverse

hulpmogelijkheden. We hebben geen toverstokje en kunnen helaas geen wonderen
verrichten, maar zullen ons uiterste best doen om u zo goed
mogelijk te helpen. We bekijken per situatie wat er nodig is
en wat we kunnen bieden.
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Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Leven na de storm
De stilte na de storm is altijd
spannend. Langzaam vult
onze team-app zich met foto’s van natuurgebieden waar
het is misgegaan. Ook van de
ledenservice van Natuurmonumenten krijgen we locaties
door waar Corrie, Dudley of
Eunice flink hebben huisgehouden. Langs de Spiegelplas
zijn bomen over het Googpad
gewaaid, halverwege de Dammerkade liggen twee bomen
horizontaal, op de Lambertszkade moeten vijftien bomen
geruimd worden en sommige
rietschermen in de eendenkooi
Breukeleveen hebben de zware windstoten niet overleefd.
De ondernemer op Fort bij Nigtevecht stuurt een filmpje van
de populieren op het buitenfort.
Verdrietige beelden!
De ravage na een storm is
geen prettig gezicht. Ondanks
het verlies van veel -soms
monumentale- bomen en het
zware opruimwerk met motorzagen, kunnen stormen echter
ook een positieve kant hebben.
Je zou het niet zeggen, maar
een flinke storm is een verjongingskuur voor een bos. Als
door een storm een aantal bomen sneuvelt, ontstaat er vaak
een open plek in het bos. Een
plek waar meer zon kan komen
en waar zaden in de grond de
kans krijgen om uit te groeien.
Ook jonge boompjes krijgen
door het wegvallen van de
grote reuzen meer ruimte om
volwassen te worden. Als zo’n
stormgat in een eentonig productiebos vol naaldbomen valt,
is het helemaal goed nieuws.
Omdat de zaden in de bosbodem afkomstig kunnen zijn van
veel verschillende planten is er
eindelijk een kansje op meer
biodiversiteit!
Een ander stormachtig voordeeltje is dood hout. Niet om
de houtkachel mee op te stoken, maar om lekker te laten
liggen of te laten staan. Dood
hout doet leven! Het blijkt dat
maar liefst tien procent van alle
diersoorten op land afhankelijk
is van dood hout. Sommige
beestjes leven van, op of in liggend hout, dat behoorlijk voch-

tig is, en anderen prefereren
het drogere staande dood hout.
Dat begint al als een afgebroken tak of omgewaaide boom
nog nauwelijks de bodem heeft
bereikt. Tijdens zijn leven beschermt een boom zichzelf met
afweerstoffen tegen schimmels
en insecten. Die stofjes zijn ook
na het omvallen nog eventjes
actief: alleen gespecialiseerde
indringers als spint- en prachtkevers weten de weg door de
boomschors te vinden. Door
gangetjes te maken, snijden
zij de sapstroom van de boom
af, die vervolgens een langzame dood sterft. Dit is het ideale
moment voor allerlei wespen,
kevers en torren om de boom in
te kruipen en te profiteren van
de aanwezige suikers. Naarmate de boom verder vergaat
en vermolmt komen steeds
meer minuscule diertjes op het
dode hout af. Ook schimmels,
met of zonder paddenstoelen,
vinden in deze fase hier een
goede voedingsbodem.
De dode bomen die nog overeind staan, krijgen weer een
nieuwe functie als goede roffelplek of woonplaats voor spechten. Later zal het hol misschien
een onderkomen zijn voor een
boommarter of zomerhangplek
voor vleermuizen worden. En
achter de loslatende schors
kunnen boomkruipers nestelen
of insecten zich verstoppen.
Natuurmonumenten laat op
zoveel mogelijk plekken dood
hout liggen. Voor de gesneuvelde bomen in de Vechtplassen betekenen de stormen dan
ook geen afscheid. Sterker
nog: het feest van het leven
kan beginnen!

Diepte-interview

Vergroeid in Wijdemeren: Joop Glijn
Een blik op onze gemeente en haar
geschiedenis door een
inwoner van Wijdemeren
Door: Sarah Cuiper

De wortels van Joop Glijn
liggen in Wijdemeren. Met
alle dorpen heeft hij wel
een connectie. Zo is hij
opgegroeid in Ankeveen,
heeft hij jarenlang de voorzittersrol van Sportvereniging ’s-Graveland vervuld
en was hij lid bij de toneelvereniging DSO in Kortenhoef. Ook heeft hij lange
tijd verslag gedaan van het
nieuws in de dorpen voor
de Wie, Wat, Waar en later Weekblad Wijdemeren;
kortom Joop Glijn heeft
heel veel gedaan in en voor
de dorpen in Wijdemeren
en is een ware alleskunner.
Deze alleskunner heeft een
fijne jeugd gehad in Ankeveen
aan de Herenweg: “Als ik ’s
morgens wakker werd en het
had gevroren, dat blies je het
ijs van de ramen en dan zag
ik dat de polder tegenover ons
helemaal wit was. De sloten
waren dan dichtgevroren en
dan vlogen we naar buiten om
te schaatsen.” Later is hij van
de Herenweg verhuisd naar
de Julianaweg met zijn vrouw,
waar hij nog steeds woont. “Via
mijn werkgever destijds bij de
bank kreeg ik te horen dat er
een woning vrij kwam en of ik
interesse had. Nou, het was
alsof ik in de hemel terecht
kwam. Het was toentertijd ook
al lastig om een huis te krijgen
en ik stond al langere tijd ingeschreven als woningzoekende.
Mijn vrouw en ik hebben hier
heerlijk gewoond en zij was
ook dol op dit huis.”
Omdat Joop al zolang wonend
en actief is in Wijdemeren,
heeft hij de omgeving ook zien
veranderen: “Het is een prachtige gemeente, eigenlijk voel je
dat niet als je er opgegroeid,
bent, maar toen ik nog voorzitter van S.V. ’s-Graveland
was, had ik een gesprek met
een echtpaar op de fiets die
me dat deden beseffen. Die
fietsers hadden net een grote
ronde gemaakt door de omgeving en waren even op het

terras gaan zitten
bij de voetbalclub.
Ik kwam daar om
het hek te sluiten,
want dat stond
per ongeluk nog
open en toen zag
ik hen zitten. Zij waren zó onder de indruk van de
gemeente en de natuur, zeiden
ze tegen mij. Toen realiseerde
ik me dat ik erg veel geluk heb
gehad hier te kunnen opgroeien. Aan de omgeving is weinig
veranderd, maar wat ik de laatste jaren zie, is dat de cultuur
helaas verdwijnt en het leven
sneller wordt. Het deed me
dan ook veel pijn toen theater
de Dobber in Kortenhoef werd
verkocht aan een commerciële
organisatie. Gelukkig hebben
we nog wel leuke evenementen zoals het voetvolleybal in
de zomer.”
Dat Joop de cultuur mist, is
niet gek, één van zijn passies
is toneel. Zowel regisseren als
zelf op de planken staan. Bij
het regisseren lette hij nauw
op het uitzoeken van mooie
stukken en of de rollen goed bij
zijn spelers pasten. Als toneelspeler heeft hij allerlei soorten
rollen op zich genomen. “Ik
ben in mijn pubertijd begonnen
met spelen bij een klein toneelclubje in Ankeveen. In het
Wapen van Ankeveen deden
we de voorstellingen. In 1957
ben ik overgestapt naar DSO,
dat was een grotere toneelvereniging en toen had ik het
toneelspelen echt te pakken.”
Zijn specialiteit lag in het spelen van blijspelen en kluchten,
twee genres waarin timing en
humor cruciaal zijn. Die humor
heeft hij van zijn moeder. “Mijn
moeder zat bij de zangvereniging Crescendo, en iedereen
kreeg daar de slappe lach door
haar opmerkingen. Zó erg, dat
er weinig van zingen kwam. Tijdens de oorlogsjaren heeft ze
ook met veel humor het gezin
bij elkaar weten te houden. Van
mijn vader heb ik geleerd om
hard te werken en dat je verantwoordelijkheden hebt ten
opzichte van je werkgever.”
Na 60 jaar op de planken te

hebben gestaan, heeft Joop
negen jaar geleden een stapje
teruggedaan wat betreft het toneelspelen. Zijn laatste avondvullende voorstelling was ‘Gouwe Handjes’, een tragikomedie
waarin hij een succesvolle zakenman speelde. Het was een
mooi afscheid destijds. Als
Joop terugkijkt op zijn andere
toneelvoorstellingen sprongen
er twee tussen uit: “Ik heb aan
de voorstelling ‘Zondagskinderen’ met Ben Meershoek een
plezierige herinnering, voornamelijk omdat het wat serieuzer
en emotioneler was dan dat
ik gewend was. Ook het stuk
‘Tante van Charlie’ is hem bijgebleven, want daarbij was het
lachen, gieren brullen. Ik transformeerde mij van huisknecht
naar de tante.” Dat Joop zijn
verdiensten op het gebied van
toneel niet onopgemerkt zijn
gebleven, blijkt onder andere
uit de zilveren erepenning van
Wijdemeren, de Acteursprijs
van de Gooi-en Eemlander en
het feit dat hij zelfs is benoemd
tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
In verband met de Coronapandemie en het overlijden van
zijn vrouw is Joop de afgelopen
periode minder actief geweest.
Wel haalt hij nog veel rust en
plezier uit schilderen. “Toen ik
begon met schilderen was dat
met aquarelverf, maar dat was
heel lastig. Dus als ik dan na
mijn schilderles naar huis fietste, gooide ik nog wel eens een
schilderij in de Vaart omdat ik
niet tevreden was met het resultaat.” Inmiddels heeft hij het
aquarelleren beter onder de
knie, maar ook maakt hij acrylen olieverfschilderijen. Hij
hoopt hier nog lange tijd mee
door te kunnen gaan. Gelukkig
belanden zijn schilderijen tegenwoordig niet meer expres
in de sloot.
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Easysit betaalt

Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

*
voor u de
21%
BTW!
Ontvang
tot
€
650,terug
Kom dus nu proefzitten in onze
voor uw
oude
stoel
showroom
en proﬁ
teer! of bank!*Relaxstoelen
Easysit B80

Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 23 maart!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Heel veel
stoelen en
banken

DIRECT
LEVERBAAR

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer
als stof, of combinaties
Easysit DS703

Comfortbanken

Easysit D65

Easysit D72

Easysit F45

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Thuisdemonstratie?
De nieuwste Bel voor
collectie een GRATIS
stoelen is
afspraak
binnen!

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
088-6220220
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!

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit DS40

Easysit F30

Easysit A160

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit

Barneveld
Easysit Hilversum
A600 ruime showroom en ervaar
Kom veiligEasysit
winkelen
in Easysit
onze
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

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

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

 Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Een Easysit sta-opstoel

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

al vanaf € 895,-

 Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis

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

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733
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NILO turnt weer

Judolessen in Loosdrecht

Op 12 maart eindelijk weer turnwedstrijd buiten de dorpsgrenzen!
LOOSDRECHT
Na 2 jaar was het dan eindelijk
zover, de eerste turnwedstrijd
na 2 jaar corona perikelen.
En dan is het heel spannend,
want waar sta je t.o.v. andere
verenigingen. Dat de turntoppers niet stil hebben gezeten
de afgelopen 2 jaar, werd al
snel duidelijk.
De junior E turnsters Caroline
van Haeften, Cato Kielstra,
Vera Steutel en Esmee Wittink
moesten al heel vroeg de spits
afbijten. Alle 4 de turnsters
turnden nette strakke oefeningen, het plezier was van de
gezichten af te lezen. In een
deelnemers veld van 16 sterke turnsters behaalden Cato
een mooie derde plaats en
werd Vera vierde. Ook Caroline turnde een super wedstrijd
en eindigde op een 6e plaats.
Esmee turnde nog geen volledige brugoefening maar had
zowel op balk als op vloer een
super mooi cijfer, wat haar wel

een toestellen finale plek zal
gaan bezorgen!
In de middag turnden Daniek
de Bruin en Danique Navis in
Jeugd G. Ze moesten starten
op de balk, wat wel wat zenuwen opleverde, maar de
meiden sloegen zich er goed
door samen. Daniek haar brug
verliep niet als gehoopt, maar
toch kan ze terugkijken op een
mooie wedstrijd. Danique Navis maakte weinig fouten en
vooral op brug sloeg zij haar
slag! Dit leverde een prachtige

5e plaats op in een sterk deelnemersveld.
Ook de juryleden moesten na
2 jaar weer in actie komen en
wat is Nilo ook trots op het jurycorps, dat deze dag bestond
uit Daphne, Elisa, Annelies en
Wilma.
Al met al een geslaagde dag
waar we met een trots gevoel
op kunnen terugkijken en het
smaakt weer naar meer….!
Foto: v.l.n.r. Caroline, Cato,
Vera en Esmee

De Stamgast
Nu de horeca weer open is
en de feestjes weer in de
kroeg op de hoek kunnen,
is het tijd om vaste klanten
in het zonnetje te zetten.
Vandaag deel 1.
Wie:
Karin (38) uit Ankeveen
Waar:
Dartcafé Het Wapen van Kortenhoef
Vaste plek:
“Meestal zit ik aan de bar, of
met mooi weer ook wel op het
terras.”
Wanneer:
“In het weekend, soms doordeweeks nog een keertje als
Ajax speelt. Dat vindt m’n
vriend leuk en ik ga dan wel
mee. Dat is wel gezellig.”
Sinds:
“Zestien jaar ofzo. Eerst ging
ik met een groepje af en toe
naar Zomerlust, maar dat
brandde af. Toen was het heel
lang dicht en toen zochten we
toch een ander plekje. Daarna
ben ik hierheen gegaan en blijven hangen.”
Met wie?
“Meestal met m’n vriend, en
dan kom je hier in het vaste

clubje dat er al zit.”
Drinkt:
“Bier. Maar ik ben heel wispelturig. Kan een fluitje zijn,
een speciaal biertje zoals
Texels bier en in de zomer
Desperado. Sinds kort hebben
ze MataMata. Dat is een heel
lekker licht biertje. Kan ook
weleens beginnen met koffie
of spa rood tussendoor. Maar
dat gebeurt niet zo heel vaak.
Bittergarnituurtje erbij?
“Eigenlijk nooit.”
Leukste herinnering:
“Ik ben een keer met de eigenaar Janice mee gaan para-

chute springen op Texel. Dat
zal ik nooit meer vergeten.
Maar de Christmas Party of
het Oktoberfest dat ze hier organiseren zijn ook altijd heel
leuk. En vroeger zat ik ook in
een dart team.”
Ontboezemingen aan de
bar?
“Ik deel niet heel gauw moeilijke dingen, die houd ik voor
mezelf.
Heb je nog een verzoeknummer?
“Ik vraag eigenlijk nooit iets
aan.”

LOOSDRECHT
Judoschool Ryu ‘t Gooi Sport
verzorgd al vanaf 2014 in de
gemeente Wijdemeren judolessen in Kortenhoef en
Nederhorst den Berg. De judoschool gaat nu op 31 maart
2022 ook judolessen geven in
Loosdrecht. De lessen worden
op donderdagmiddagen gehouden voor kinderen vanaf 3
jaar in de sportzaal Eikenrode.
Voor onze bestaande klanten
uit Kortenhoef (woensdag)
en Nederhorst den Berg (vrijdag) betekent dit dat er een
extra mogelijkheid is om een
judoles te kunnen volgen of
inhalen binnen de Gemeente

Wijdemeren. Deze regeling
geldt ook voor nieuwe klanten
die in Loosdrecht beginnen.
Dit heeft voor u als klant heel
veel voordelen om te kunnen
trainen.Er zijn ook mogelijkheden om wedstrijdtraining te
volgen of je zwarte band te
halen in ons hele grote afdeling te Bussum die sinds 1994
bestaat.Voor een proefles kunt
u contact opnemen op nr. 0355827777.Verder krijgen alle
klanten die bij ons beginnen
bij eerste keer inschrijving van
ons een gratis judopak. Zie de
voorwaarden op onze website
www.ryugooi.nl

Leerwerktraject Basiskok
werpt vruchten af
REGIO
Wethouder Annette Wolthers reikte op 9 maart de
eerste drie certificaten uit
aan deelnemers van het
leerwerktraject bij ‘The
Canteen’, het lesrestaurant van MBO College Hilversum. Ze is enthousiast
over het traject: “Je ziet
dat mensen hiermee echt
een nieuwe start kunnen
maken in een sector waar
veel vraag is naar goed opgeleid en gemotiveerd personeel”.
De eerste drie deelnemers
hebben hun traject deze
maand succesvol afgerond
en kunnen met hun behaalde certificaat aan de slag als
basiskok bij een restaurant of
een andere plek in de horeca.
In de komende periode ontvangen ook de andere deelnemers na succesvolle afronding
van hun traject het certificaat.

Dit voorjaar begint een nieuw
traject om mensen op te leiden
tot basiskok.
Leerwerktrajecten in de regio Gooi en Vechtstreek
Het WerkgeversServicepunt
Gooi en Vechtstreek werkt
samen met veel organisaties
en onderwijsinstellingen in de
regio om mensen duurzaam
aan het werk te helpen. Bij- en
omscholing helpt werkzoekenden vaak een eind op weg. Het
leerwerktraject Basiskok is een
van de trajecten die het WerkgeversServicepunt Gooi en
Vechtstreek in het kader van
het arbeidsmarktprogramma
Perspectief op Werk aanbiedt.
Dit traject is een samenwerking met MBO College Hilversum. Meer informatie over dit
traject en de andere trajecten
is te vinden op https://www.
wspgv.nl/werkzoekenden/leerwerktrajecten/.
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Loosdrechters op weg naar Oekraïne

LOOSDRECHT
Koen van Praag postte op
Facebook een idee om met
goederen naar de PoolsOekraïnse grens te gaan
en met vluchtelingen terug
naar Loosdrecht te komen.
Hiervoor had hij een aantal mensen en goederen
nodig. Onder anderen een
tweetal verpleegkundigen,
een tolk, drie chauffeurs
voor een bus en een hele
lijst met goederen die goed
van pas konden komen in
een opvang voor vluchtelingen. Dus vertrokken
Loosdrechters Koen van
Praag, Jan Bodaar en Henk
van Nieuwamerongen donderdagnacht om 00.00 uur.

Een touringcar en een bestelbus vol met goederen voor de
vluchtelingen deed er 22 uur
over om de grens te bereiken.
Daar aangekomen zijn ze met
4 man in de bestelbus naar de
opvang voor vluchtelingen gereden.
Via een Oekraïnse kennis was
er contact met een coördinator
van een hulporganisatie. Met
hem was afgesproken dat er
vanuit Lviv 30 vluchtelingen
naar de grens met Polen vervoerd zouden worden. Alle
afspraken en plannen veranderden elk moment. Zo kwamen er door problemen met
reispapieren niet 30 maar 16
mensen vanuit Lviv. Omdat ze
niet met een halflege bus terug

wilden zijn ze in het vluchtelingenopvangkamp op zoek gegaan naar 14 mensen die met
hen mee wilden reizen naar
Nederland. Dat was nog niet
gemakkelijk, met kartonnen
borden met Amsterdam en
Holland erop hebben ze mensen gewekt om te vragen of
ze mee wilden gaan. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar
gekregen om 14 mensen erbij
te krijgen. Een volle bus met
twee oudere mannen en vrouwen en kinderen. Ontheemd
en zonder bezittingen behalve de kleding die ze droegen
bij het vluchten en een klein
koffertje. Ze kwamen uit Kiev,
Charkov, Marioepol en Zaporizja. Onderweg kwamen de
Nederlanders een verstekeling
tegen in de bus. Een katje was
door een 8-jarig meisje onder
haar jas de bus in gesmokkeld. Aanvankelijk waren de
vluchtelingen argwanend en
gespannen maar in de loop
van de reis ontstond er een
ontspannen sfeer. Onderweg
werd duidelijk dat ze door
Hilversum met open armen
zouden worden opgevangen
in hotel Laapershoek. Daar
kwam ze zaterdagnacht rond
half één aan. De Oekraïnse
mensen werden daar hartelijk
ontvangen met presentjes,
een schoon bed en een eigen
douche.
Negen mannen (Jan, Robert,

Marly, Koen, Henk, Denys,
Marcel, Wart en Bart) die elkaar op woensdagavond 10
minuten voor vertrek voor het
eerst ontmoeten, zijn een gestroomlijnd team gebleken.
Onder leiding van Koen van
Praag hebben ze een hell of

a job gerealiseerd. Dank voor
alle donaties in de vorm van
goederen en geld. Dank voor
de ouders van de Hilversumse
school de Wilgentoren waar dit
initiatief is gestart en die heel
veel goederen bij elkaar hebben gebracht.

en erna op Franse gitaar. Ze
speelt het programma Le Zuyderzée – de gitaar in vroeg-Romantiek.

je, Kortenhoefsefijk 168, Kortenhoef. Toegang € 10,- aan
de ingang contant te voldoen.
Wij verwelkomen u graag op
20 maart om 11.15 uur!
Oecumenische streek gemeente Kortenhoef

Nesciolezing en concert
WIJDEMEREN
Mens en kosmos. Lezing
over de geestelijke betekenis van de natuur in nucleaire tijden.
In de oudheid en middeleeuwen leefde de mens nog in
een bezield verband met de
natuur, maar reeds het vroege Christendom ‘knipte’ de
mens weg van de natuur en
het proces van modernisering
trok mens en natuur nog verder uit elkaar. De mens staat
sindsdien als denkend subject tegenover de natuur als
zielloos object. Dat heeft ons
veel macht gegeven maar
ook problemen, zoals het klimaatvraagstuk en de nucleaire dreiging. De mens kan
de natuur ook vernietigen. Fi-

losofen en biologen pleiten al
langer voor een omkering van
de verhouding subject-object.
In deze lezing verkent filosoof
Jelle van Baardewijk de idee
van een ‘bezield kosmisch
samenspel’ tussen mens en
natuur vanuit het denken van
o.a. Hartmunt Rosa over ‘resonanties’. De vraag die we verkennen is, hoe we de identiteit
van de mens kunnen relateren
aan die van de natuur.
Over de spreker
Jelle van Baardewijk is als
ethicus verbonden aan de
Vrije Universiteit (universitair
docent) en aan de Hogeschool
Rotterdam (lector). Hij maakt
podcasts voor De Nieuwe Wereld op YouTube. Hij schrijft in
kranten en journals over be-

drijfsethische en filosofische
vraagstukken.
Muziek
De muziek wordt verzorgd
door Elly van Munster vóór
de lezing op Weense gitaar

Tijd en locatie
Aanvang 11.15 uur Oude Kerk-
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Herdenking bij monument
LOOSDRECHT
Op 20 maart 1945 zijn er
in Loosdrecht aan de Molenmeent door de Duitsers
10 verzetsmensen doodgeschoten als represaille
voor het neerschieten van
een Duitse militair een
week eerder. Zes van hen
kwamen uit Ede.
Op initiatief van Ben Verduijn, wiens vader een van de
slachtoffers was, wordt deze
tragische gebeurtenis jaarlijks
herdacht bij het Loosdrechtse
oorlogsmonument in het Jaap
Zeldenrijk- plantsoen schuin
tegenover het voormalige gemeentehuis van Loosdrecht
(hoek
Nieuw-Loosdrechtsedijk-Molenmeent).

Dit jaar zal deze herdenking
plaatsvinden op vrijdag 18
maart om 13:30 uur, omdat 20
maart op zondag valt. Leerlingen van groep 7/8 van OBS
De Linde zullen bloemen leggen bij het door hen geadop-

teerde monument. Daarbij
zullen onder andere enkele
vertegenwoordigers van het
Platform Militaire Historie Ede
en vertegenwoordigers van de
Historische Kring Loosdrecht
aanwezig zijn.

Acties Lions Loosdrecht
groot succes.
LOOSDRECHT
Lions Loosdrecht heeft alle
ingezamelde Douwe Egberts
punten gesorteerd en ingeleverd bij D.E. In deze regio zijn
maar liefst 922.779 D.E.waardepunten verzameld, dat is
goed voor 1940 pakken Koffie, werkelijk een topresultaat.
Mede namens de voedselbank
heel hartelijk dank aan alle
trouwe spaarders. Ook dit jaar
zetten de Lions zich in om zoveel mogelijk D.E. waardepunten te verzamelen om zo veel
mogelijk klanten van de voedselbank blij te maken.
Het verzamelen van Oud
Vreemd Geld voor de actie
‘Fight for Sight’ had het prachtige resultaat dat er 70 oogoperaties in derde wereldlanden konden worden verricht.
Er was veel oud papiergeld
en 23.3 kilo aan muntstukken.
Eén verzamelaar gaf zelfs
zijn hele muntencollectie voor
dit goede doel. De totale opbrengst had een waarde van

€ 1.165,00. Dat bedrag werd
door de stichting wilde ganzen
verhoogd met 50%, samen
maakte dat 70 operaties mogelijk. Een heel mooi resultaat.
Trouwe spaarders, in december 2022 staan onze bussen
weer klaar op de bekende
adressen, mogen we ook dit
jaar weer op u rekenen?
Bij voorbaat onze hartelijke
dank, Lions Loosdrecht

Muziek aan de				
Kortenhoefsedijk
Animato Strijkkwartet, met
Noé Inui en Vassilis Varvaresos
KORTENHOEF
Al bij de eerste tonen van
Schuberts Rondo raak je direct in vervoering. Een meesterstuk dat de capaciteiten van
de solist op de proef stelt. Het
is heel bijzonder dat Noé Inui
zich op 24 maart in Kortenhoef
meldt, om onder begeleiding
van het Animato Strijkkwartet
hiermee aan de slag te gaan.
Het prachtige concert dat hij
in november met het Corneille pianokwartet gaf staat nog
ons nog vers in het geheugen. Wij worden deze avond
verder meegevoerd door het
Animato kwartet, dat zich ontfermt over Penderecki’s vierde strijkkwartet. Het kwartet
bewijst daarin zijn kunde en
onvolprezen populariteit in
Nederland. Onlangs is het nog
geselecteerd als een van de
vier laureaten van de Dutch
Classical Talent Award 2021
– 2022.In het tweede deel van
de avond kunnen we de che-

mie ervaren tussen Noé Inui
en de Griekse pianist Vassilis
Varvaresos. Sinds de start van
hun samenwerking zo’n tien
jaar geleden, is het samenspel
intenser geworden. De avond
zal eindigen met het klassieke
topwerk van Ernest Chausson (1855-1899): concert voor
viool, piano en strijkkwartet.
Het Animato kwartet is in Nederland als ook daarbuiten op
zowel grote als kleine podia te
beluisteren.Al snel na oprichting ontving het Animato twee
belangrijke prijzen. Tijdens het
‘Festival International de Inverno de Campos do Jordao’
in Sao Paulo werd hun uitvoering van Dvorak’s American
Quartet gelabeld als ‘Artistieke Excellentie’ en in datzelfde
jaar bereikte het kwartet als
publieksfavoriet de finale van
het Grachtenfestival Concours
(2014). Datum: 24 maart 2022
om 20:15 uur. De zaal is open
vanaf 19:45 uur.
Entreeprijs: € 20,www.kunstaandedijk.nl
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Foto van de week

“Stilte na de storm” door Ton Keizer

Foto:

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

