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NIEUWSSTER
Pittig scenario brandweerwedstrijd
Door: Linda Blok

LOOSDRECHT
Twee Loosdrechtse brandweervrouwen gewond tijdens het blussen van een
elektrische boot bij Jachthaven het Anker. Dat was
het scenario waar zaterdag
zes brandweerkorpsen die

meededen aan de provinciale brandweerwedstrijd
voor kwamen te staan.
De uitzetters hadden hun
best gedaan, getuige de
geschrokken reacties van
voorbijgangers.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
“Dit is wel een oefening toch”,
vraagt een bezorgde watera
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COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
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Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
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WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

sporter die zaterdag denkt
rustig naar zijn boot te gaan in
Jachthaven het Anker. Hij blijft
even vertwijfeld staan bij de
waterkant. Daar staan branda
weerlieden Daniëlle en Mark
wanhopig te schreeuwen naar
hun gewonde maatje dat mida
den in de haven ronddobbert.
De rust in de jachthaven wordt

zaterdag meerdere malen vera
stoord door het geschreeuw
en gekerm van brandweera
mensen. Het Anker stelde voor
de brandweerwedstrijd de gea
hele locatie ter beschikking.
Achter een loods van het Ana
ker stijgt rook op uit een eleka
trische sloep, geknetter van

‘vuur’ is goed te horen. Bea
hoedzaam loopt brandweera
vrouw Christel weer het water
in. Niet de eerste keer die dag.
Volgens het scenario van de
brandweerwedstrijd was ze
aan het blussen met haar maa
tje en werd ze overvallen door
een explosie op de boot. Het
resultaat: twee brandweerliea
den met verwondingen te waa
ter en ploeggenoten die niet
meer inzetbaar zijn.
-Lees verder op pagina 2-

Scoren op de huizenmarkt?
Met ons bereikt u uw doel!

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
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Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg

Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

Realistisch scenario
Dat is wat de zes brandweerkorpsen die meedoen aan
de wedstrijd in de provinciale
Hoofdklasse aantreffen. De
ploegen uit Blaricum, Bussum,
Muiderberg, Wormer, De Rijp
en Volendam moeten daarmee aan de slag. Het scenario klinkt bijzonder, maar alle
scenario’s die gespeeld worden tijdens brandweerwedstrijden zijn gebaseerd op realistische incidenten. In 2019
raakten in Sneek vier brandweermensen gewond tijdens
het blussen van een zelfde
soort brand.

‘DIT IS EEN OEFENING
TOCH?’
Brandweer Loosdrecht had
zich opgeworpen deze provinciale wedstrijd te organiseren. Naast het leveren van de
brandweerploeg, worden nog
zo’n twintig vrijwilligers ingezet.
Ex-brandweermensen,
partners van brandweervrijwilligers en korpsleden zijn druk
met de organisatie: van het
uitzetten van het incident tot
het schenken van koffie op de
dag zelf.

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

Per direct hebben wij plaats voor:

Assistent / algemeen medewerker / ster monteur
en reparatie van boten en motoren.
atie? Bel 035voor
623 onderhoud
11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
Full time / deeltijd

Voor koffie geen tijd als het
volgende korps aantreed. De
Officier van Dienst van het
Bussumse korps krijgt een
ontredderde
Loosdrechtse

bevelvoerder Rick voor zijn
neus en besluit na een korte
schouwing van het incident
zelf maar één van de gewonde
brandweervrouwen uit het water te trekken. De Bussumse
brandweerploeg die iets later
arriveert bekommert zich over
brandweervrouw Christel die,
door de Loosdrechtse brandweerboot in te schakelen, ook
gered wordt.

naar de gewestelijke wedstrijden over een paar weken.

Foto’s: Arie de Kloet

Daarna wordt de nog altijd actieve brand aangepakt. Op tijd,
anders was deze (volgens het
scenario) overgeslagen naar
een loods van het Anker. Het
vlotte optreden levert de Bussumse ploeg een tweede plek
op, achter het net iets beter
spelende korps van De Rijp.
De twee korpsen gaan door

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 1 en zaterdag 2 april
Duitse Biefstuk
Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

• 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

De echte Oostenrijkse XXL
Schnitzels

Per stuk
100 gram

Hele week
Heerlijke Beenhamsalade

100 gram

Spaanse Chorizo uit Sevilla

100 gram

€ 1,98
€ 1,98
€ 1,98
€ 1,98

Alleen op zaterdag 2 april op onze kraam,
van 10.00 tot 15.00 uur.
‘n Hele Paardenworst voor maar € 3,98!!
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 31 maart t/m woensdag 6 april

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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Zagt: ‘Coalitieakkoord-Plus met 3 partijen’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week stuurde formateur Gert Zagt een tussenstand van de onderhandelingen om te komen
tot een coalitieakkoord met
drie partijen. Zijn partij De
Lokale Partij won de gemeenteraadsverkiezingen
ruimschoots en neemt derhalve het voortouw in de
besprekingen.
Van 18 t/m 22 maart heeft hij
uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van CDA,
Dorpsbelangen, PvdA/GroenLinks, VVD, D66 en uiteraard
DLP. De ChristenUnie gaf aan
niet mee te willen doen aan de
vorming van het gemeentebestuur. ‘Alle gesprekken waren
buitengewoon constructief en
verliepen in een goede sfeer’,
aldus Zagt. Hoewel diverse partijen voorkeur hadden voor een

breed Raadsakkoord, kiezen
Zagt c.s. voor een coalitieakkoord, waarbij wel alle partijen
inbreng hebben, wat hij typeert
als een ‘coalitieakkoord-plus’.
Men streeft naar een akkoord
met drie partijen. Dat vindt Zagt
‘evenwichtiger’ dan een combi
van de 8 DLP- zetels met een
kleine partner. De Lokale Partij wil twee wethoudersposten
bezetten samen met twee voor
de mede-coalitiegenoten. Dat
zou een juiste weerspiegeling
zijn van de stemverhoudingen
in de raad van 19 zetels. Voor
De Lokale Partij is het duidelijk
dat er krachtig moet worden
opgetreden om de grote financiële en organisatorische problemen van Wijdemeren aan
te pakken.
Huiswerk
Aan alle fracties is gevraagd
om ideeën aan te leveren met
oplossingen voor de huidige
precaire situatie waarin de

gemeente verzeild is geraakt
(Denk aan: financieel, organisatorisch, werkvoorraad). Ook
mogen de zes gesprekspartners minimaal drie onderwerpen insturen die men terug wil
zien in het akkoord. De Lokale
Partij heeft al een voorzet gedaan met: organisatie/dienstverlening/financiën; participatie
in brede zin; wonen/bouwen.
Gert Zagt zal zich verdiepen in
het ‘huiswerk’ dat de zes partijen aanleveren. Ook blijft het
wachten op het ‘ambtelijk overdrachtsdocument’ en de burgemeestersbrief. Die vormen de
onderlegger voor het vervolg.
Uitslag: DLP-8; CDA-3; Dorpsbelangen-2;
PvdA-GroenLinks- 2; VVD-2; D66-1; CU-1
(totaal: 19).
FOTO: Gert Zagt, archief nov.
’21 (Douwe van Essen)

Aanslag gemeentelijke belastingen
WIJDEMEREN
Inwoners en bedrijven ontvangen dit jaar de rekening
voor de gemeentelijke belastingen later dan gebruikelijk. Dit komt omdat de
WOZ-waarde vanaf 2022
berekend wordt op basis
van het aantal vierkante
meters (oppervlakte) in
plaats van het aantal kubieke meters (inhoud). Heeft
u een huis in Wijdemeren?
Dan krijgt u de rekening
van de gemeente rond 30

april. Heeft u een ander gebouw, zoals een kantoor of
winkel in Wijdemeren? Dan
krijgt u de rekening rond 31
maart.
Elk jaar wordt de waarde van
alle huizen en andere gebouwen de gemeente berekend.
Uit die berekening komt de
WOZ-waarde
(Wet
waardering onroerende zaken).
Deze waarde wordt gebruikt
om te bepalen hoeveel belasting u moet betalen, waaronder

de OZB (Onroerende Zaak
Belasting).Het rekenen met de
oppervlakte (m2) gebeurt nu
ook al bij de verkoop en verhuur van woningen. Dat gaat
de gemeente nu ook doen.
Betaalde u eerder de belasting
niet in een keer, maar in acht
delen? Dat blijft zo. Het later versturen van de rekening
heeft ook geen gevolgen voor
het doorgeven van de WOZ
waarde aan de belastingdienst.
Daarvoor gebruikt u de waarde
van vorig jaar. In de meeste

gevallen is deze door de belastingdienst al op uw formulieren
ingevuld.
Met de nieuwe rekenmethode is in andere gemeenten al
ervaring opgedaan. Daaruit is
gebleken dat het berekenen
van het aantal vierkante meters over het algemeen goed
gaat. Soms zijn er echter uitschieters naar boven of beneden. De gemeente heeft daarom besloten om eigenaren van
wie de WOZ waarde na de

nieuwe berekening meer dan
gemiddeld afwijkt, vooraf extra
te informeren. Zij krijgen een
paar dagen voor de officiële
aanslag een brief met uitleg en
het taxatieverslag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de belastingbalie
van de gemeente Hilversum.
Zij verzorgen voor de gemeente Wijdemeren alle belastingen. Telefoon 035-6292695.

Vierde opvanglocatie voor vluchtelingen
WIJDEMEREN
Gemeente
Wijdemeren
maakt, samen met de eigenaar, 9 hotelkamers aan
de Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg klaar voor
de opvang van ongeveer 18
Oekraïense vluchtelingen.
Tijdens de inloopavond op 22
maart in Nederhorst den Berg,
waar direct omwonenden van
de opvanglocatie voor waren
uitgenodigd, hing een positieve
sfeer. Dorpsbewoners stelden
veel vragen aan de dorpscoördinatoren. Ook wethouder

Rosalie van Rijn was aanwezig voor het beantwoorden van
vragen.

Dammerweg 3 is waarschijnlijk
de volgende week of de week
erna gereed voor gebruik.

Vierde opvanglocatie
Na het Drieluik in Loosdrecht,
de voormalige beheerderswoning van de Hilversumsche
Mixed Hockey Club (HMHC)
en een leegstaande recreatiewoning, is dit de vierde
opvanglocatie binnen de gemeente. Het Drieluik en de beheerderswoning zijn naar verwachting volgende week klaar
om de eerste vluchtelingen te
ontvangen. De locatie aan de

De gemeente organiseert
daarmee opvang voor ongeveer 55 vluchtelingen. Daarnaast worden er vluchtelingen
bij mensen thuis opgevangen.
Met deze vluchtelingen en de
mensen die hen opvangen, is
goed contact vanuit de wijkteams.
Andere locaties
De gemeente is op zoek naar
meer locaties waar vluchtelin-

gen voor minimaal een half jaar
tot een jaar kunnen wonen. Dit,
omdat dat stabiliteit geeft. De
vluchtelingen krijgen zo een
basis waar ze tot rust kunnen
komen. Kinderen kunnen naar
school en sociale contacten
leggen.

op zoek naar spullen. Op de
website van De Appelboom
(www.deappelboom.nl) wordt
bijgehouden welke spullen nodig zijn.

Voor suggesties en ideeën is
het coördinatieteam beschikbaar via oekraine@wijdemeren.nl.

Oproep vrijwilligers
Naast opvanglocaties en spullen, zijn ook vrijwilligers van
harte
welkom.Bijvoorbeeld
voor het inrichten van de locaties en allerlei hand- en spandiensten.

Inboedel
Voor de inrichting van de opvangplekken is de gemeente

Contact opnemen met het coördinatieteam kan via oekraine@wijdemeren.nl.
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Ingezonden brieven

Vermenging politiek en commercie

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
06 1035 8100

Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

Eerlijk gezegd had ik in het
Weekblad Wijdemeren van vorige week een excuusberichtje
verwacht van de drie politieke
partijen die zich voor het karretje hebben laten spannen
van projectontwikkelaar Kennemerland. Op de eerste dag
van de verkiezingen kregen
we ’s morgens nog een foldertje van KB-wonen in de bus,
compleet met partijlogo’s, met
de oproep om toch vooral op
Dorpsbelangen, VVD of D66
te gaan stemmen.

24 uur per dag bereikbaar

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

EN
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v.Jan Zwagerman

1394 AE Nederhorst den Berg

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

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

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

cie afkeuren. Het zou mooi zijn
als de drie partijen zich alsnog
distantiëren van de volstrekt
misplaatste en leugenachtige
propaganda van een projectontwikkelaar.   
Tenslotte: Laten we hopen dat
de politiek nu vol gaat inzetten op haalbare kleinschalige
bouwprojecten, met de nadruk
op sociale woningbouw en
starters.      
		        .
Roel Kapenga,
Nederhorst den Berg

Waarom ik niet ben gaan stemmen!

Sinds een jaar woon ik in
Nieuw Loosdrecht en heb de
Vertrouwd, dichtbij voor:
VACATURE
Heb je te bieden:
artikelen in de “Nieuwsster “
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
● APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
Heb
je
te
bieden:
betreffende de plaatselijke po- APK
Keurmeester of te behalen
WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
oplossingsgericht
en
werkniveau
litiek steevast gelezen om een
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
- bereid tot het volgen van
cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveauidee te krijgen op wie ik zou
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien moeten stemmen.
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
- 582 62 32
Ik ben een fervent wandelaar
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR
DE
SOLLICITATIE
NAAR:
en heb vastgesteld dat dit in
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage
Richtlijn
Middenweg
101
m.n. Nieuw Loosdrecht niet
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
AE Nederhorst den Berg
TECHNISCHE1394
TOPPER
Middenweg 101
meevalt.
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
VACATURE

Het is toch te gek dat politieke
partijen zich voor commerciële belangen laten misbruiken
en worden ingezet om in dit
geval een miljoenenproject
van KB-wonen te redden. Ik
vind deze vermenging van
commercie en politiek gevaarlijk. Het vergroot de afstand
tussen politiek en burger en
maakt politieke partijen die
zich daartoe lenen, in mijn
ogen, onbetrouwbaar. Uit de
stembusuitslag blijkt m.i. dat
meer mensen deze vermenging van politiek en commer-

Zoals de PVDA/GroenLinks in
de “Nieuwsster “ van woensdag 2 maart jl zo treffend
schreef “WE MOETEN ONCONVENTIONELE
PADEN
DURVEN TE BEWANDELEN
“ Nou dat lef heb je in Nieuw
Loosdrecht wel nodig als je
een blokje om wil.

De voetganger wordt in Nieuw
Loosdrecht op diverse plekken het fietspad op gestuurd
omdat het trottoir niet verder
gaat. Nu ben ik nog goed ter
been maar het wordt gevaarlijk
en vervelend als je b.v. niet zo
goed ter been bent, een licht
verstandelijke beperking hebt,
afhankelijk bent van je rollator en ( gedwongen ) wandelt
op het fietspad waar je wordt
uitgescholden dat “je op moet
oprotten want je mag helemaal
niet met je rollator op het fietspad komen”. Ook dat verhaal
is bekend. Een extra onderbord m.v.v. “ tevens voetpad “
zou al enige duidelijkheid kunnen verschaffen.

len door uw eigen dorp en bedenk hoe het zou zijn indien u
slecht ter been bent / met een
stok loopt / in een rolstoel zit /
looprek afhankelijk bent / met
blinde geleide stok of hond
loopt / of als gezin wandelt met
een kinderwagen en als u dan
toch die moeite neemt, noteer
dan gelijk al die ongelijke tegels die u tegenkomt.
Politiek, doe er daadwerkelijk
iets aan zodat IK, en met mij
zoveel andere, stemgerechtigden bij de volgende verkiezingen WEL weet op wie ik/wij
willen stemmen zodat het percentage stemmers nog weer
hoger komt te liggen dan de
afgelopen verkiezingen.

Raadsleden, ga eens wande-

Ko Bliekendaal

Zij zaaiden Tarwe, Rogge,
Spelt en Haver en gaan dit het
hele seizoen volgen en ervaren zo het wonder van kiemen,
groei en rijpen. In de Herfst
wordt er geoogst, gedroogd,
gedorst en gemalen en van
het meel wordt er in de houtoven brood gebakken.

pitten mogen straks op het
brood niet ontbreken.
Een spannend gebeuren, begeleid door Eline en Roel, twee
van onze Warmonderhof-stagiaires. Vol concentratie werd
er door de kinderen gewerkt
onder een strak blauwe hemel.

Om het extra feestelijk te maken is er ook vlas voor lijnzaad
en papaver voor maanzaad
gezaaid en ook zonnebloem-

Een mooie start van samenwerking tussen de deelgebieden die vanuit de antroposofie
werkzaam zijn in het Gooi.

Column
Door: Sijmen Brandsma (Land
& Boschzicht)

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.

Je kunt twijfel zaaien of onrust,
angst of haat. Één persoon
kan het met handen vol om
zich heen strooien en het zijn
makkelijk kiemende gevoelens. Vrede, orde en rust kunnen niet worden gezaaid maar
moeten worden gebracht, dat
is veel moeilijker en vraagt
meer inspanning en geduld.
Dat het woord zaaien ook
een positieve klank heeft (zou
moeten hebben) leerden deze
week de leerlingen van de 2e
(groep 4) klas van de Vrije
school Michael uit Bussum. In
groep 4 is er ruimte in het leerplan voor het “granen project”.
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Glasvezel uitrol begint in
Nieuw-Loosdrecht
WIJDEMEREN
Glaspoort kondigde in februari aan dat ruim 3000
woningen
in
gemeente Wijdemeren worden
aangesloten op glasvezel. Op dinsdag 22 maart
gaven wethouder Joost
Boermans en Ferry Niers
van Glaspoort op de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
het officiële startsein van
de werkzaamheden. Aannemer Allinq verwacht
eind 2022 klaar te zijn in
Nieuw-Loosdrecht.
Na voltooiing van de werkzaamheden in Nieuw-Loosdrecht worden diverse bedrijventerreinen in de gemeente
én de kernen Breukeleveen,
Kortenhoef, Nederhorst den
Berg, Ankeveen en ’s-Graveland aangesloten op het glasvezelnetwerk van Glaspoort.
Zodra bekend is wanneer de
andere dorpskernen glasvezel
krijgen, worden de inwoners
geïnformeerd.

Kosteloze glasvezelaansluiting
Het aansluiten op glasvezel
door Glaspoort is volledig
kosteloos voor de bewoners
en brengt geen verplichtingen
met zich mee. Bewoners die
meteen gebruik willen maken
van hun glasvezelaansluiting,
kunnen terecht bij één van de
serviceproviders die hun internet- en telecomdiensten aanbieden op het open netwerk
van Glaspoort. Er zijn inmiddels 22 serviceproviders actief
op het netwerk van Glaspoort

waaronder KPN, Youfone,
Kliksafe, Solcon en Freedom.
Versnelde glasvezel uitrol
Glaspoort is een joint venture
van KPN en pensioenfonds
APG. Met deze joint venture
versnellen zij de glasvezelaanleg in Nederland. Glaspoort
gaat de komende jaren circa
1,2 miljoen huishoudens en
bedrijven voorzien van een
toekomst-vaste
glasvezelkabel. Wat hen betreft wordt
glasvezel de standaard.

Rijden voor ANWB				
AutoMaatje

WIJDEMEREN
Wijdemeren is zinvol en
flexibel!
Houd je van autorijden en heb
je, of maak je graag tijd om
met enige regelmaat een rit te
rijden? Rijden voor AutoMaatje
kun je doen wanneer het jou
uitkomt en is daardoor zeer
flexibel vrijwilligerswerk!
Je rijdt in jouw eigen auto gemeentegenoten met een mobiliteitsbeperking tegen een
onkostenvergoeding van EUR
0,35 per kilometer. Het kan
gaan om een ritje naar de dokter, samen winkelen, maar ook
vervoer naar familiebezoek of
een dagje uit.

Jij laat als vrijwilliger mensen
die anders thuis zitten omdat
ze minder mobiel zijn, bijv.
slecht ter been, slecht zicht of
gehoor, weer deelnemen aan
het sociale en maatschappelijke leven. Naast vervoer draait
het ook om het persoonlijke
contact en elkaar een handje helpen. Er ontstaan mooie
gesprekken onderweg en je
bouwt vaak een band op met
de vaste deelnemers.
Vrijwilliger worden of meer
weten? Neem dan vrijblijvend
contact op met Iris Klarenbeek via 06 516 412 59 of mail
naar automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl. We ontmoeten
je graag!

Energiecoöperatie gaat samenwerken met ondernemers:
Bespaar geld en CO2 met zonnepanelen op uw bedrijfsdak
WIJDEMEREN
Donderdag 7 april 2022
19.30 -21.30 uur bijeenkomst voor eigenaren van
grote daken.

mers beschikken over grote
dakoppervlaktes, die nu onbenut blijven. En met de hoge
energieprijzen valt er veel geld
te besparen.

Locatie: TVNederhorst, Platanenlaan 5, Nederhorst den
Berg.

We zien wel voorbeelden. In
Ankeveen op de Slenk zijn inmiddels twee panden zelfvoorzienend wat betreft energie.
Een dak op de Cannenburgerweg 51 is volledig bedekt met
580 zonnepanelen. Even verder op nummer 67 is een pand
van 1200 M2 met 110 zonnepanelen en 4 warmtepompen.
Los van het gas en toch lekker
warm in de magazijnen. Beide
daken leveren meer energie
als benodigd.

Maak een afspraak voor een
gratis dakscan en verken de
mogelijkheden van zon op
uw dak. De Energie Coöperatie Wijdemeren (ECW) wil in
2022 alle lokale ondernemers
informeren en helpen om bedrijfspanden te gebruiken voor
energieopwekking met behulp
van zonnepanelen. De huishoudens in Nederland hebben
de voordelen van zonnepanelen massaal ontdekt. En inmiddels steeds vaker ook de
ondernemers.
Het is begrijpelijk dat ondernemers focussen op hun bedrijf en dat zonnepanelen niet
direct prioriteit hebben. Dat is
jammer omdat juist onderne-

In Wijdemeren is er nu per
dorp/industrieterrein een contactpersoon van de coöperatie
actief om dakeigenaren te informeren over de mogelijkheden van energieopwekking op
hun daken en gratis dakscans
uit te voeren. U kunt een gratis dakscan aanvragen via de
website:
https://grotedaken.

ecwijdemeren.nl/aanmelden/
Deze contactpersonen per
dorp gaan ook zelf de boer op
om contact te leggen met ondernemers. Let wel, het zijn
geen
zonnepanelen-verkopers. Ze komen samen met u
kijken naar de mogelijkheden.

Ze laten middels een speciaal
tekenprogramma zien wat er
op uw dak mogelijk is en wat
daar grofweg de voordelen
van zijn. Ook helpen zij bij de
uitwerking van plannen en de
contacten die u tot de oplevering volledig kunnen ontzorgen.
Geïnteresseerd? Op donder-

dagavond 7 april 19.30-21.30
uur is er een informatieavond
voor de ondernemers van
Wijdemeren. Locatie: Tennisvereniging Nederhorst in Nederhorst den Berg. Aanmelden
kan via https://grotedaken.
ecwijdemeren.nl/aanmelden-bijeenkomst/
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Ingezonden brief

Porseleinfabriek handhaven of slopen?
Zoals hij geleefd heeft is hij van ons heengegaan; bescheiden
en altijd aan andere mensen denkend, onze onvergetelijke

Henk Schenk
Loosdrecht
25 september 1938

Hilversum
16 maart 2022
Namens de familie:
W.A. van Dort

Correspondentieadres:
Jol 10, 1231 TS Loosdrecht
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 23 maart jl.
in besloten kring plaatsgevonden.
Voor hun liefdevolle verzorging gaat onze speciale dank
uit naar alle medewerkers van HilverZorg Zonnehoeve,
met name van afdeling Dorpsplein.

Zoals bekend is de historische porseleinfabriek van dominee Mol in Oud- Loosdrecht
naast het Meissen porselein
uit Oost-Duitsland van grote
betekenis.
Projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het goed
conserveren en dragen daar
ook kosten voor, conform het
Verdrag van Valetta (1992)
Wat is er na de spectaculaire
vondst met het porselein gedaan? Welke kaders heeft de
gemeenteraad hen hiervoor
meegegeven ? Is dat vol-

doende adequaat democratisch gecontroleerd?
Kan het weer blootleggen
van de inmiddels makkelijk te
vinden resten van deze, sociaal gezien voor heel Europa
absoluut uniek te noemen
fabriek leiden tot een in héél
Europa bekende trekpleister
a la Meissen? Met een doorzichtige, de hele fabriek zichtbaar makende glasplaat op
maaiveldniveau eroverheen.
Overkapt met een paviljoen
met daarin een museum, porselein- en boekwinkel.

Met een elektrisch busje van
en naar kasteel Sypesteijn
en de Historische Kring Loosdrecht om optimaal opbrengsten te genereren voor de
gemeente? met aansluitend
een mooi tochtje met/op de
fietsboot?
Als oud-voorzitter van de
gemeentelijke monumentencommissie kwam ik hierop.
Iets om met beperkte kosten
blijvend extra opbrengsten op
te leveren in deze financieel
barre tijden.
Wim van Oudheusden

GooiTV
Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden
hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat rustig
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jan van Loenen
Hilversum,
22 oktober 1942

Loosdrecht,
26 maart 2022
Ans van Loenen - Rebel
Jan en Minke
Hendrik en Johanna
Robert en Joke
Martin en Lorelei
Klein- en achterkleinkinderen

Oud Loosdrechtsedijk 72
1231 NC Loosdrecht
Jan is thuis, waar u woensdag tot en met zaterdag welkom
bent om afscheid van hem te nemen van 18.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 5 april
om 11.45 uur in de aula van Crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 in Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer.
Geen bloemen.

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

REGIO
De programmering vanaf
woensdag 30 maart van
GooiTV
Deze week is er weer In Derde
Termijn waarin Ruud Bochardt
praat met twee mensen uit
Oekraïne over hun beleving
van de oorlog en wat Neder-

land kan doen om de mensen
daar te helpen.
Lijsbeth Siegersma gaat In
Gesprek Met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter
Heegde over actuele zaken.
In TV Magazine onder andere aandacht voor de kermis

in Bussum. En Robin gaat de
straat op in zijn programma
‘Gooi ‘t er maar uit’.
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.

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

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
HOE BLIJF IK GEZOND
Cursus 4 middagen april &
mei - www.wimvoorbij.nl

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in
huis & hoofd. Lotte van
Aerle, opruimcoach. Vrijblijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

(reclame)

Lokaal en duurzaam investeren

in Windpark Zeewolde

Wilt u ook investeren in Windpark Zeewolde? Dat kan.
Het doel is om in totaal voor maximaal 13,5 miljoen
euro obligaties uit te geven. Bewoners en bedrijven in
de gebieden aangrenzend aan het project krijgen
voorrang.
Meedoen
De inschrijving voor obligaties is geopend van 8 t/m
24 april 2022. Ga naar www.duurzaaminvesteren.nl
www.duurzaaminvesteren.nl.

Meer informatie?
Kom naar de online
informatieavond op woensdag
6 april van 19.30-20.30 uur.
Meer informatie op
www.windparkzeewolde.nl.

Een obligatie is een beleggingsproduct waar risico’s aan verbonden zijn. Bekijk het prospectus
voor meer informatie en de risico’s op www.windparkzeewolde.nl/obligaties.

Wijdemeren
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Aanslag belastingen dit
jaar in maart en april

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@sou.besemer

Gewijzigde openingstijden

Bekendmakingen

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is
het gemeentehuis op vrijdag 15 april en
maandag 18 april gesloten.
Vanaf dinsdag 19 april helpen wij u graag weer!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Vluchtelingenstroom blijft toenemen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een
lange voorbereiding kunnen we terugkijken op geslaagde verkiezingsdagen. We
bedanken alle vrijwilligers voor hun enorme
inzet tijdens deze dagen. De opkomst
bij de verkiezingen was 58,9%. In totaal
brachten 11.558 inwoners hun stem uit. De
Lokale Partij is met acht zetels de grootste
geworden. Zij onderzoeken nu met welke
andere partijen ze kunnen samenwerken. De
partijen die uiteindelijk gaan samenwerken
leggen in een akkoord vast welke plannen zij
hebben voor de gemeente. Ook dragen zij
één of meerdere wethouders voor. Samen
met de burgemeester zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen.
>

Aan de vlaggenstok voor ons gemeentehuis wappert nog steeds 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
te helpen. Dat geldt voor de gemeente, maar zeker ook voor u als inwoner.
De solidariteit is nog steeds groot.
In de hele regio worden locaties geschikt
gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op
te vangen. In Wijdemeren is de verbouwing
van het Drieluik in Loosdrecht in volle gang.
Afgelopen weekend is er met vele vrijwilligers,
waaronder ook Oekraïners zelf, geschilderd,
schoongemaakt en ingericht.

Bedden gevraagd
Ook de hotelkamers aan de Dammerweg,

boven restaurant Het Spiegelhuys in Nederhorst den Berg, worden opgeknapt. Er wordt
een keuken geplaatst en een van de kamers
wordt een ontmoetingsruimte. Wilt u helpen
om de inrichting van de kamers samen te
stellen? Er is vooral behoefte aan bedden.
De totale wensenlijst vindt u op
www.deappelboom.nl/oekraine.

Ruim 50 opvangplekken
Samen met de vakantiewoning die onlangs
in gebruik is genomen en de beheerderswoning van hockeyclub HMHC komt het
aantal opvangplekken op ruim 50. Daarnaast
zijn er nog vele gastgezinnen in Wijdemeren
waar vluchtelingen worden opgevangen. We
onderzoeken nog of er mogelijk locaties zijn
voor het plaatsen van bijvoorbeeld containerwoningen of chalets. Stap voor stap zorgen
we voor goede opvangplekken.

Enorme opgave
Burgemeester Crys Larson: “We staan voor
een enorme opgave. De vluchtelingenstroom
uit Oekraïne blijft toenemen, het zoeken
naar opvangplekken voor andere groepen
vluchtelingen gaat ook gewoon door. En we
moeten onze eigen inwoners niet vergeten.
Aan alle kanten is er woningnood, dus we
moeten alles op alles zetten en creatief zijn.
Ik wil hierbij alle mensen bedanken die tot nu
toe fantastisch hebben geholpen.”
We zijn nog steeds op zoek naar geschikte
locaties. Heeft u een vakantiewoning of
misschien een leegstaand pand? Laat het
ons weten via oekraine@wijdemeren.nl, dan
bekijken we samen de mogelijkheden. Wilt
u een plek bij u thuis aanbieden? Dan kunt u
zich melden bij www.takecarebnb.nl.

Onderwijs voor Oekraïense kinderen
Onder de Oekraïense vluchtelingen
die naar Nederland komen, zitten veel
kinderen. Deze kinderen hebben, net
als alle Nederlandse kinderen, recht op
onderwijs. We zijn op zoek naar mensen
die hierbij kunnen helpen!
De schoolbesturen in de Gooi- en Vechtstreek willen zo snel mogelijk goed onderwijs
opzetten voor deze gevluchte leerlingen.
Bent of kent u iemand die past binnen onder-

staande profielen, dan hopen we op uw hulp:
- NT2-docenten
- Onderwijsassistenten
- Docenten in de kernvakken (Nederlands,
Engels, Wiskunde)
- Muziek- en Lichamelijke Opvoeding-docenten
- Studenten die willen bijdragen
- Onderwijscollega’s op weg naar hun onderwijsbevoegdheid
- Gepensioneerde onderwijscollega’s die zich
willen inzetten voor deze leerlingen

- Leraren aan de lerarenopleidingen
(primair of voortgezet onderwijs)
- Zorg- of ondersteunend personeel
- Andere beroepsgroepen die kunnen helpen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te
sturen naar: samenvooroekraine@gsf.nl.
Vermeld in de mail wie u bent, hoe u wilt
bijdragen, uw beschikbaarheid en bevoegdheden, opleiding en ervaring.

Terugblik verkiezingen

Werken bij Wijdemeren

Lijkt het u leuk om te komen werken voor
de gemeente Wijdemeren? We hebben
een aantal mooie vacatures open staan. Zo
zoeken we voor onze waterrijke gemeente
bijvoorbeeld een areaalbeheerder Riolering
en Water, een gepassioneerde projectmedewerker en een secretaresse die ervoor kan
zorgen dat de week van onze burgemeester
vlekkeloos verloopt. Benieuwd geworden?
Bekijk alle vacatures op
www.werkenvoorgooivechteem.nl.
>

Boekenlegger cadeau

Van 9 tot en met 18 april is de Nationale
Boekenweek. Koopt of leent u een boek bij
een boekhandel of bibliotheek in Wijdemeren? Dan krijgt u een jubileum-boekenlegger cadeau, want dit jaar bestaat Wijdemeren 20 jaar. U kunt tijdens de Boekenweek
ook een boekenlegger ophalen op het
gemeentehuis.

Wijdemeren
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Week van het Geld
Wilt u meer grip op uw geld? Of heeft u hulp nodig bij het aflossen van uw schulden? Misschien vraagt u zich af wat de financiële
gevolgen zijn als u vervroegd met pensioen zou gaan?
Deze week is ‘De Week van het Geld’. U kunt hieronder lezen wat we als gemeente doen om u te helpen op financieel gebied.
Daarnaast komt u meer te weten over bijvoorbeeld het STAP-budget.

Eerste plek voor informatie: www.wijdemeren.nl
Financiële hulp nodig?
www.wijdemeren.nl is de eerste plek om
te kijken als u ondersteuning nodig heeft
bij geldzaken. Op onze website vindt u
een aantal regelingen voor kinderen en
volwassenen.

Declaratiefonds Computertoeslag
Als uw kind op de basisschool zit of naar
het voortgezet onderwijs gaat, kunt u een

vergoeding krijgen voor een computer en
toebehoren, zoals bijvoorbeeld een printer,
beeldscherm en toetsenbord. De vergoeding
is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot
18 jaar op het voorgezet onderwijs.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind graag op scouting, zwemles,
muziekles, turnen, judoën of toneelspelen,
maar is er thuis weinig geld? Dan kunt u,

Betalingsachterstand?
Het Sociaal Wijkteam helpt
Heeft u een achterstand bij het betalen
van uw rekeningen? Dan kan het Sociaal
Wijkteam u helpen.

voor u. De hulp kost niets en is niet verplicht.
Hoe eerder we kunnen helpen, hoe sneller
we kunnen zoeken naar een oplossing!‘

Sociaal Wijkteam: ‘We begrijpen dat het soms
lastig is om een rekening op tijd te betalen.
Heeft u hulp nodig? Het sociaal wijkteam is er

Neem dus gerust contact op met het Sociaal
Wijkteam via 14 035 (vragen naar Sociaal
Wijkteam) of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.

onder andere via de gemeente, een bijdrage
aanvragen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur.

Collectieve zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen en woont u
in Wijdemeren? Dan kunt u via de gemeente
deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima.

Declaratiefonds Huisraad
Heeft u langer dan drie jaar een minimum
inkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage
krijgen voor de aanschaf van huisraad.
Bijvoorbeeld een bankstel, koelkast, matras of
stofzuiger. Ook de aanschaf van een fiets of
computer is mogelijk.
Kijk voor alle regelingen en ondersteuning op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Handige rekentools voor toeslagen en regelingen
Weet u niet of u in aanmerking komt voor een bepaalde toeslag of subsidie.
Er zijn verschillende tools om dit voor u uit te rekenen:
- Voor landelijke regelingen:
www.berekenuwrecht.nl
- Voor lokale regelingen:
www.berekenuwrechtplus.nl
(klik vervolgens op ‘Wijdemeren’)

Meer grip op geld? Kom naar het PING-loket
Wilt u meer grip op uw geld? Bij het
PING (Persoonlijk in Geld)-loket kunt
u terecht met al uw vragen over geld:
van budget- tot administratietips, het
aanvragen van inkomensondersteuning tot de begeleiding bij schuldhulpverlening.

Direct schuldhulp aanvragen
Wilt u direct schuldhulpverlening aanvragen
zonder tussenkomst van het PING-loket?
Dan kunt u contact opnemen met de
Kredietbank via www.kredietbanknederland.nl
of telefoonnummer (088) 62 62 777.

Het PING-loket heeft elke maandag een
inloopspreekuur op het gemeentehuis, van
14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langskomen, een afspraak maken is niet nodig.
U kunt de PING-medewerkers ook bellen of
mailen met uw geldvragen via 14 035 (vragen
naar PING-loket) of via email:
wijdemeren@ping.nl.

In 6 simpele stappen controle over uw beginnende schulden
Heeft u beginnende schulden? Het
Nibud en de Nederlandse Vereniging
Voor Volkskrediet hebben een programma ontwikkeld waarmee u zelf in
zes stappen een plan kunt maken om
uw schulden af te lossen.

Als u alle stappen volgt, heeft u aan het eind
een volledig aflosplan dat gebaseerd is op
uw persoonlijke situatie. Op de site staan ook
voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om
een aflosvoorstel te doen aan uw schuldeisers.
Het gebruik van het programma is gratis.

Kijk voor meer informatie over schulden,
schuldhulpverlening, het aflosplan en de
voorbeeldbrieven op
www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Doe een cursus of opleiding met STAP-budget
Met het nieuwe STAP-budget kunnen
werkenden en werkzoekenden maximaal 1000 euro besteden aan een cursus, opleiding of training. Daarmee wil
de overheid mensen de mogelijkheid geven om te werken aan de ontwikkeling
van hun loopbaan.

STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie (STAP). Het is een geldbedrag van
maximaal 1000 euro dat u één keer per jaar
kunt gebruiken. Met het STAP-Budget kan elke
Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen
voor een opleiding, training of cursus.

Vraag op tijd aan
De eerste aanvraagtermijn voor STAP-budget
was op 1 maart. De volgende start op 1 mei,
daarna start iedere twee maanden een nieuw
aanvraagtijdvak. Om STAP-budget aan te
kunnen vragen, heeft u een STAP-aanmeldingsbewijs van een opleider nodig.

Kijk op www.stapbudget.nl voor vragen, de
voorwaarden en de opleidingen die binnen
het STAP-budget vallen.
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Aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar in maart en april
Inwoners en bedrijven ontvangen dit
jaar de rekening voor de gemeentelijke
belastingen uiterlijk in april in plaats van
in februari. Dat komt door een landelijke
verandering van het berekenen van de
waarde van huizen en andere gebouwen.
Elk jaar wordt de waarde van alle huizen en
andere gebouwen in de gemeente berekend.
Uit die berekening komt de WOZ-waarde
(Wet waardering onroerende zaken). Deze
waarde wordt gebruikt om te bepalen
hoeveel belasting u moet betalen, waaronder de OZB (Onroerende Zaak Belasting).
Vanaf 2022 moeten alle gemeenten de
WOZ-waarde berekenen op basis van het

aantal vierkante meters (oppervlakte) in plaats
van het aantal kubieke meters (inhoud). Het
rekenen met de oppervlakte (m2) gebeurt al
bij de verkoop en verhuur van woningen. Dat
gaat de gemeente nu ook doen. Dat is wel
zo duidelijk.

Aanslag op de mat
Heeft u een huis in Wijdemeren? Dan krijgt u
de rekening van de gemeente rond 30 april.
Heeft u een ander gebouw, zoals een kantoor of winkel in Wijdemeren? Dan krijgt u de
rekening rond 31 maart. Stijgt uw WOZ-waarde meer dan gemiddeld? Dan krijgt u een
paar dagen voordat u uw aanslag ontvangt
een brief met uitleg en het taxatieverslag.

Gespreid betalen
Betaalde u eerder de belasting niet in een
keer, maar in acht delen? Dat blijft zo. Het
later versturen van de rekening heeft ook
geen gevolgen voor het doorgeven van de
WOZ-waarde aan de belastingdienst. Daarvoor gebruikt u de waarde van vorig jaar. In
de meeste gevallen is die door de belastingdienst al op uw formulieren ingevuld.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de belastingbalie van de gemeente Hilversum via telefoonnummer
(035) 62 92 695. Zij verzorgen voor de gemeente Wijdemeren alle belastingen.

Buurtverkenning Blijkpolder Nederhorst den Berg
Met de oorlog in Oekraïne en de gasprijzen die daardoor blijven stijgen is
de overstap naar duurzame warmtebronnen belangrijker dan ooit. Om
te kijken naar de mogelijkheden voor
deze overstap zijn er in Wijdemeren vier
verkenningsbuurten aangewezen. Eén
daarvan is de Blijkpolder in Nederhorst
den Berg. Op dinsdag 5 april organiseert
de Energiecoöperatie Wijdemeren hier
een eerste bewonersavond.

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere partijen met elkaar de mogelijkheden en kansen voor deze
overgang naar duurzame warmtebronnen
gaan verkennen. Welke mogelijkheden zijn
er en hoe ziet de overgang naar duurzame
energie er eigenlijk uit?

Warmtenet
We staan aan het begin en er is nog niets
besloten. Wel zien we in de Blijkpolder een
kans voor een collectief warmtenet. Bij
een collectief warmtenet wordt de warmte

Wijdemeren

centraal geproduceerd. Een netwerk van
leidingen brengt het warme water naar de
huizen en gebouwen.

Aanmelden informatieavond
Woont u in de Blijkpolder en wilt u meer
weten over de overgang naar duurzame
warmtebronnen? Kom dan op dinsdag 5 april
om 19.30 uur naar de informatieavond in de
Warinschool (Overmeerseweg 36). We gaan
graag met u in gesprek! Aanmelden kan via
nederhorst.ecwijdemeren.nl. Daar vindt u
ook alle verdere info over de buurtverkenning.

informeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Bouwen en wonen

- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.71161 (10.03.22)

Loosdrecht

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

Kortenhoef

- Hoflaan 64: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69968 (11.03.22)
- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk
Z.69326
van de gemeente Wijdemeren,
tussen
de(21.03.22)
kernen

- Kastanjelaan villa’s
17: maken
uitweg,
(50m2)
(04.05.21)
op dit perceel be
zaakkenmerk
Z.71194 (12.03.22)
- Bloklaan
22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
ten naast het recr
> Verleende omgevingsvergun- Nieuw-Loosdrechtsedijk 152: verbouwen
Loosdrecht
(55m2) (04.05.21)
woond kan word
’s-Graveland
woning en vervangen aanbouw,
ningen (reguliere procedure)
- Heulakker 5: plaatsen dakkapel,
Bloklaan
22a
BG
04:
bouwen
24
recreatievilla’s
aan de Oud-Loos
Inzage
- Kininelaantje 1: uitbreiden kleedkamers,
zaakkenmerk Z.71169 (11.03.22)
zaakkenmerk Z.70429 (14.03.22)
> zaakkenmerk Z.71178 (11.03.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk
3: vervangen
- Larixlaan
15: vervangenstukken,
dakkapel, Op deze locatie b
Breukeleveen
(70m2) (04.05.21)
Het bestemmingsplan,
met bijbehorende
- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassen
dakkapel, zaakkenmerk
Z.71167 dakkapel
(11.03.22) (22.04.21)
- Herenweg 101 en 101a:kan
vernieuwen
zaakkenmerk
Z.70631 (14.03.22)
- Jol 21: plaatsen
dat bestaat uit tie
worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
woning, zaakkenmerk Z.71359 (23.03.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 96: bouwen
beschoeiing, zaakkenmerk Z.70553 (11.03.22) - Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden
Nieuw-Loosdrechtsedijk
8:
verbouwen
koetsboothuis, zaakkenmerk Z.71368 (23.03.22)
verpleeghuis ‘de Beukenhof’,
huis28:
voor
groepswoningen
ouderen
(28.04.21)
Ankeveen
Inzage
Kortenhoef
- Van Collenstraat
vervangen
dakkapel,
’s-Graveland
zaakkenmerk Z.69305 (10.03.22)
>
De Kwakel 10: bouwen 59d:
woning,
zaakkenmerk
Z.71250
(15.03.22)
- Noordereinde
20: maken muurdoorbraak
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen
- naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk
203 en naast
-- Cannenburgerweg
uitbreiden bedrijfshal
Het bestemmings
zaakkenmerk Z.71288 (17.03.22)
en plaatsen dakramen,
bedouin tent gedurende 3 maanden per jaar
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen
twee
(25.04.21)
kan worden ingez
- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning,
Nederhorst den Berg
zaakkenmerk Z.70326 (15.03.22)
voor 3 jaar, zaakkenmerk Z.70625 (23.03.22)
bomen (29.04.21)
zaakkenmerk Z.71249 (15.03.22)
- Zuidereinde 74d: bouwen steiger,
- t.h.v. Rading 138: kappen 14 bomen (project
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan
- Oud-Loosdrechtsedijk
113c B3zaakkenmerk
en O8: Z.70496 (11.03.22)
’s-Graveland
- Kortenhoefsedijk 147: verbreden brug,
t.b.v. Zomerspektakel
2022,
Schippershof), zaakkenmerk Z.70564 (16-03-22)
zaakkenmerk Z.71350
(23.03.22)
zaakkenmerkvervangen
Z.71192 (12.03.22)
damwand (22.04.21)
- Kininelaantje
2: plaatsen
3 padelbanen (02.05.21)
Burgemeester en wethouders maken overeen>

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Bestemmingsplan Eilandseweg
4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet

Overig

Wijdemeren
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Bekendmakingen
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen damwand,
zaakkenmerk Z.70273 (11.03.22)
- Overmeerseweg 122-124: toevoegen
dakkapel en opslaande deuren achtergevel,
zaakkenmerk Z.70163 (10.03.22)
- Platanenlaan 60: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70303 (14.03.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen
centrumgebouw en twee woningen,
zaakkenmerk Z.69751 (14.03.22)

Nederhorst den Berg
- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker
voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (21.03.22)

> Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: uitbreiding voor de verkoop
van fietsen, zaakkenmerk Z.71185

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl,
door te zoeken op Rading 198, Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-on01

30 maart 2022

Verkeer

- Meindert Hobbemastraat nabij huisnr. 10,
Nederhorst den Berg : opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (17-3-2022)

Het concept Mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig
& Vooruit ligt van 4 april 2022 tot en met 15
mei 2022 ter inzage. In het Mobiliteitsplan
wordt een (toekomst)beeld geschetst van de
gewenste infrastructuur met aandacht voor
duurzaamheid, verkeersveiligheid, langzaam
verkeer en leefbaarheid.

Wijdemeren

Inzage en zienswijzen

Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen
op 9 locaties in Wijdemeren:

Het Mobiliteitsplan ligt van 4 april tot en met
15 mei 2022 ter inzage. Het Mobiliteitsplan is in
te zien via www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan
en op afspraak in het gemeentehuis; Rading 1,
Loosdrecht.

>

Verkeersbesluiten

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijke zienswijze indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
administratie van Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

> Weigering vaststelling bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198,
Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in
de vergadering van16 december 2021 het
bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198”
niet heeft vastgesteld.
Het ontwerpplan was opgesteld om de
realisatie van 10 woningen mogelijk te maken
in de vorm van 6 woonschepen (waaronder
1 woonschip met 3 appartementen in de
sociale sector) en 2 vrijstaande woningen.
De jachthaven zou dan worden opgeheven.
Het gevolg van het niet vaststellen van dit
bestemmingsplan is dat het reeds geldende
bestemmingsplan “Het Dode Eind” van kracht
blijft. Op grond van dit bestemmingsplan is het
niet mogelijk om, in plaats van de jachthaven,
woonschepen af te meren.

Nederhorst den Berg

1. Kortenhoef - Bernard van Beeklaan thv
95-97 (24.03.22)
2. Kortenhoef - parkeerterrein Oudergaarde
(24.03.22)
3. Ankeveen - parkeerterrein tegenover
Bergsepad (24.03.22)
4. Nederhorst den Berg - parkeerstrook thv
Dammerweg 31 (24.03.22)
5. Loosdrecht - parkeerterrein naast
Regenboog 1 (23.03.22)
6. Loosdrecht - parkeerterrein Vuntuslaan
(23.03.22)
7. Loosdrecht - parkeerstrook thv
St. Annepad 23 (23.03.22)
8. Loosdrecht - parkeerterrein naast Tjalk 50
(23.03.22)
9. ’s-Graveland - parkeervakken thv
Zuidereinde 19-21 (23.03.22)

Rectificatie

Op 16 maart 2022 publiceerden wij een
aangevraagde omgevingsvergunning voor het
bouwen van een botenhuis op de Herenweg
47, Breukeleveen. Het juiste adres moet echter
zijn Herenweg 47a, Breukeleveen.

> Ontwerp wijzigingsplan Rading
198, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerp wijzigingsplan Rading 198, Loosdrecht
ter inzage wordt gelegd.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 31 maart 2021 gedurende
6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan
de Rading 1, Loosdrecht. Dit plan betreft het
wijzigen van de bestemming voor het realiseren
van kringlooplandbouw en het omschakelen
naar een biologische bedrijfsvoering aan
de Rading 198, Loosdrecht. Het ontwerp
wijzigingsplan met bijbehorende stukken kan

Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van
het bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198”
en de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 16 december 2021 liggen vanaf 31 maart
2022 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt
de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl. Het ontwerp bestemmingsplan is nog steeds in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00).

Beroep
Tijdens de beroepstermijn (termijn van
terinzagelegging) kunnen belanghebbenden,
schriftelijk beroep instellen tegen het besluit
tot niet vaststellen van het bestemmingsplan.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener
van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

Indienen van een zienswijze kan schriftelijk,
t.a.v. team Mobiliteitsplan Wijdemeren, Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort of per e-mail
naar BG9689@project.rhdhv.com onder
vermelding van Zienswijze Duurzaam, Veilig &
Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045).

Vervolgproces
Na de periode van ter inzagelegging worden
de ingediende zienswijzen beantwoord in een
reactienota. Als de zienswijzen daar aanleiding
toe geven, wordt het rapport Duurzaam,
Veilig & Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren
2045) daarop aangepast. De gemeenteraad
wordt geïnformeerd over de zienswijzen en
gevraagd het Mobiliteitsplan vast te stellen.
Deze raadsbehandeling zal naar verwachting
in september 2022 plaatsvinden.

U kunt het verkeersbesluit inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage
>

> Mobiliteitsplan Wijdemeren
2045: Duurzaam, Veilig & Vooruit

Overig
Voorgenomen verkoop van
gronden door de gemeente
Wijdemeren aan Achtererf
Ontwikkeling B.V
>

De gemeente Wijdemeren geeft hierbij kennis
van haar voornemen om twee stroken grond,
gelegen aan de Tjalk en achter de Schouw te
verkopen aan Achtererf Ontwikkeling B.V.
ten behoeve van de realisatie van woningen
en een toegangsweg voor het plangebied
Het Achtererf. Naar het oordeel van de
gemeente is Achtererf Ontwikkeling B.V de
enige serieuze gegadigde die in aanmerking
komt hiervoor. Verdere informatie over deze
voorgenomen verkoop vindt u online:
www.wijdemeren.nl/achtererf-loosdrecht.
Indien u zich niet kunt verenigen met dit
voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen
na publicatie, kenbaar te maken op de wijze
zoals op de site genoemd.

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

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

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
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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Twee decennia Groenestein!
Klantvriendelijkheid staat centraal
Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Op het deel Overmeerseweg in de buurt van het
centrum, zie je bij huisnummer 42 een oprijlaan met
allemaal soorten gemotoriseerde grasmaaiers. Het is
het adres van Groenestein
Techno-service. Het bedrijf
bestaat inmiddels 20 jaar
en dat gaan ze 9 april vieren!
Gerard Groenestein is de eigenaar. Zijn bedrijf verkoopt en
verhuurt tuinmachines, zoals
zitgrasmaaiers en kettingzagen. Wat betreft groenonderhoud kan je bij hem ook terecht
voor zogeheten beregening- of
sproei-installaties. “Verder doe
ik ook veel in hogedrukreinigers en het onderhoud en
inrichten van complete vrachtwagenwasstraten.” Voor de
tuinwerkzaamheden
komen
de meeste klanten – veel particulieren en hoveniers – uit de

Gooi- en Vechtstreek. Voor het
onderhoud van de wasstraten
reist hij door het hele land. “Ik
denk dat ik het al een tijdje volhou omdat ik doe wat ik klanten
beloof,” zegt Gerard met enige
trots.

“WE PAKKEN
GROOTS UIT…”
“Vanaf mijn achttiende zit ik al
in dit werk. Ik ben nu 54 en werk
nu twintig jaar voor mezelf.”
Daarvoor was hij werkzaam
voor Kärcher, bekend van de
hogedrukreinigers. Klanten die
hij daar hielp, vonden hem zo
goed en betrouwbaar, dat ze
Gerard zijn gevolgd toen hij
de stap naar het ondernemerschap maakte. “Aanstaande 9
april is dat twintig jaar geleden.
Hier op de Overmeerseweg zitten we negentien jaar, want ik
heb eerst nog een jaartje her
en der geklust.” De start op
nummer 42 was met een compleet lege loods.

Later breidde hij zijn zaak uit
met dealerschappen van onder
andere Honda, Grin en BobCat. Na vijf jaar stond de loods
net zo vol met zijn huur- en
koopwaar als nu. Ook volgden
apparaten als robotgrasmaaiers. Die machines maaien gras
zonder menselijke besturing.
Gerard staakt zijn verhaal even
omdat hij iemand hoort binnenkomen. Een klant komt de
huur van een zogeheten verticuteermachine afrekenen. Wat
voor machine had zij gehuurd?
“Verticuteer. Dat is om het mos
tussen het gras vandaan te
halen.” Het effect daarvan kan
nogal drastisch zijn. “Ja, soms
lijkt je tuin wel geruïneerd maar
het moet om weer een mooi gazon te kunnen krijgen.” Gerard
legt uit dat het nu de goeie tijd
is om dit te doen.Groenestein
Techno-service is een familiebedrijf. Zoon Kevin is achtentwintig en werkt sinds een jaar
full time in het bedrijf. Hij begon
als zaterdaghulp maar is langzamerhand Gerards rechter-

Foto:

hand geworden en vult hem
ook goed aan. “Hij is jong en
heeft bijvoorbeeld meer kijk op
computers zoals degenen die
bij de beregeningsinstallaties
geleverd worden.” Dochter Samantha is net afgestudeerd en
helpt vier uur per week met de
administratie. Gerards vrouw
Patricia werkt in de Kuijer en
past af en toe op de winkel als
de anderen er niet zijn. Tot slot
is er nog zaterdaghulp Vincent.
Hij is geen familielid maar wel

al tien jaar werkzaam op het
bedrijf. 9 april van tien tot vijf
uur is het moment daar om
de twintigste verjaardag van
Groenestein Techno-service
te vieren. “We pakken groots
uit met verschillende demonstraties van allerlei leveranciers.” Iedereen is welkom en
natuurlijk zorgt Gerard en zijn
familie voor lekkere hapjes en
drankjes.
Zie verder
www.groenestein-ts.nl

Berger maakt internationale documentaire
Martijn Kramer en Jitse de Graaf produceren hun eerste internationale film
NEDERHORST DEN BERG
De geboren Nederhorster
Martijn Kramer is pas twintig jaar, maar laat in juni
2022 samen met Jitse de
Graaf (20) zijn eerste film
in première gaan. In de documentaire ‘Bloody Tradition’ wordt het verhaal achter de barbaarse Faeröerse
traditie ‘de Grindadráp’
verteld. In september 2021
lagen op een dag 1500
dode grienden/dolfijnen op
het strand van Skálabotnur
– gelegen in de Faeröer eilanden – .
De beelden gingen de wereld
over en ook in Nederland werd
vol afschuw gereageerd. Eind
maart stappen ze op de boot
om vervolgens het verhaal
achter deze slachting objectief
vast te leggen. “Het is belangrijk dat beide kanten van het
verhaal gehoord worden”, zegt
Kramer.
Kramer en De Graaf, twee
ambitieuze documentairema-

kers, hebben altijd al de droom
gehad om hun eigen documentaire te maken. “Allebei
studeren zij Journalistiek aan
de Hogeschool Utrecht. Door
de jaren heen kwamen ze er
achter dat hun passie bij het
maken van diepgaande, culturele verhalen ligt. Zo is het
idee voor deze documentaire
tot stand gekomen.”
“We leven in een wereld waar
tradities steeds vaker onder
druk staan”, aldus De Graaf.
“Door sociale media bereiken
plaatselijke gewoonten ook de
rest van de wereld, waardoor
iedereen er een mening over
heeft. In de documentaire ligt
de focus bij de Faeröerse inwoners. De makers willen erachter komen hoe de discussie over de traditie zich daar
afspeelt.
Op 18/19 juni 2022 gaat
Bloody Tradition in première in
het Louis Hartlooper Complex
in Utrecht, maar om de documentaire volledig te produce-

Foto: Martijn Kramer (links) Jitse de Graaf (rechts) Foto:

ren zijn ze nog op zoek naar
mensen die een steentje willen
bijdragen. “Alleen samen kun-

nen we dit project realiseren”,
zegt De Graaf.

Via www.voordekunst.nl kunt u
uw steentje bijdragen.
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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 6 april!

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

Thuisdemonstratie?
Bel voor

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Kom langs
voor onzeeen GRATIS
nieuwste afspraak
collectie! 088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
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 A160

Easysit DS40

Easysit F30

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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Open Dag Scouting Klaas Toxopeus
iScout – een internet challenge – en de regionale puzzelrit.
Ook voor muziek is plaats bij
evenementen als Scoutpop.

Altijd al willen leren zeilen,
bouwen of vuur maken? Dan
is nu je kans! We zijn te vinden
in Kortenhoef aan het einde
van de Kwakel, nummer 52 en
we organiseren voor elke leeftijd wat wils:

gaan op ontdekkingstocht in
de jungle.
- Onze zeeverkenners (11-15
jaar) varen erop uit om de wereld om zich heen te ontdekken.
- Onze wilde vaart (15-18 jaar)
organiseren zelf het programma en organiseren uitdagende
activiteiten.
- Na je 18e uitgeteld op scouting? Wel nee joh! We zoeken
leiding voor de speltakken en
hebben een stam voor 18+.

- Onze bevers (5-7 jaar) spelen graag met jou samen!
- Onze welpen (7-11 jaar)

De stam bestaat voor een
groot deel uit leiding en doet
mee aan activiteiten als de

Wellicht tot zaterdag 2 april !

WIJDEMEREN
Beste inwoners van Wijdemeren,
Op zaterdag 2 april, van 10:00
– 13:30 uur is het open dag bij
Scouting Klaas Toxopeus.

Nieuwsgierig hoe dit er in het
echt uitziet? Kom zaterdag 2
april naar de Kwakel 52.
Je bent van harte welkom.
Mochte je op een andere zaterdag een keer willen komen
kijken neem dan contact op via
info@klaastoxopeus.nl

Ontbijt op bed op 1e Paasdag?
Nu bestellen!
WIJDEMEREN
Vorige week werd de actie
“Paasontbijt” in het Weekblad Wijdemeren aangekondigd en de bestellingen
liepen binnen.
Wilt u ook genieten van een
heerlijk Paasontbijt op 1e
Paasdag, dan regelen we dat
voor u. Kakelvers ‘s ochtends
bij u thuis afgeleverd op het
tijdstip dat u dat wilt. Vorig jaar
was het een groot succes en
hebben we heel veel complimentjes gekregen over de
inhoud van het Paasontbijt.
Vers, lekker, gevarieerd en
meer dan voldoende.
Waar gaat het om: Elk jaar
kiest Rotary Wijdemeren een
speciaal project in een van de
dorpskernen van Wijdemeren.
Vorig jaar was dat verzorgingstehuis de Kuijer in Nederhorst,

dit jaar helpen we speeltuin
“De Eekhoorn” in Kortenhoef.
De opbrengst van dit jaar is
bestemd voor de aankoop
van nieuwe speeltoestellen
en omdat een grote schaduwboom met de laatste storm is
omgewaaid, een groot schaduwdoek om de allerkleinsten
tegen de zon te beschermen.
De Paasontbijttas wordt al voller en voller met allerlei lekkere zaken. De bestsellers van
vorig jaar zitten er zeker dit
jaar weer in: vers gebakken
croissants, vers fruit, heerlijk
brood, beleg in allerlei varianten en natuurlijk een heerlijk vruchtensapje. Maar dat
is niet alles, we zijn bezig om
de Paasontbijttas dit jaar nóg
voller dan vorig jaar te krijgen.
Wacht niet te lang met bestellen, want we hebben een maximum aan ontbijttassen dat we

kunnen maken en op=op.
Wilt u zeker zijn dat u een
heerlijk Paasontbijt heeft op
1e Paasdag dan kunt u nú bestellen. Ga hiervoor naar de
actiepagina: www.rotarywijdemeren.nl/paasontbijt Mocht u
zelf geen email hebben, vraag
dan familie of buren om de bestelling namens u te doen. Een
Paasontbijttas voor 2 personen is 20 euro, voor 1 persoon
10 euro. Voor het bezorgen
binnen Wijdemeren rekenen
we 5 euro, maar zelf ophalen
in Kortenhoef kan ook. U zult
blij verrast zijn met de inhoud
van de tas en u helpt speeltuin
“De Eekhoorn” op een grandioze manier.
Heeft u een vraag over deze
actie, stuur uw email naar:
paasontbijt@rotarywijdemeren.nl

Jubileumjaar Oude		
Hollandse Waterlinie
Waarom we nu geen Frans spreken in
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Op 18 maart was het groot
feest langs de Oude Hollandse Waterlinie. Willy
de Zoete, gedeputeerde
Cultuur en Erfgoed van
de provincie Zuid-Holland, Rob van Muilekom,
Gedeputeerde Cultuur en
Erfgoed van de provincie
Utrecht en burgemeester
Theo Segers van de gemeente Molenlanden gaven het feestelijke startsein voor het landelijk
jubileumjaar van de Oude
Hollandse Waterlinie. Vervolgens werd het nieuwe
Museum Nieuwpoort over
de Oude Hollandse Waterlinie feestelijk geopend.
Jubileumjaar en activiteiten
Het jubileumjaar van deze
verdedigingslinie staat in het
teken van allerlei festiviteiten
en activiteiten. Deze worden
door vele partners, waaronder
gemeenten, waterschappen
en historische verenigingen,
door het hele liniegebied georganiseerd. Van het Muiderslot
in het Noorden tot Slot Loevestein in het zuiden.
Anastasia van der Lugt, directeur Stichting Oude Hollandse
Waterlinie: “De oude Hollandse Waterlinie is de verbin-

dende linie die haar 350-jarig
bestaan viert met veel evenementen die gekoppeld worden
aan andere festiviteiten die in
de vestingsteden aan de linie worden gevierd. Maar dit
prachtige recreatieve gebied
nodigt ook uit om te wandelen,
fietsen of per boot te bezoeken. Dat geldt in dit bijzondere
feestjaar, maar ook in de jaren
die nog gaan komen. De promotie en het behoud van dit
unieke erfgoed is dan ook prioriteit voor ons.” Op de website
www.oudehollandsewaterlinie.
nl vindt u alle informatie over
de jubileumfestiviteiten.
Waarom we nu geen Frans
spreken in Wijdemeren
350 jaar geleden zorgde de
Oude Hollandse Waterlinie
succesvol voor de verdediging van Holland. Aanvallen
van de Franse troepen van
de Zonnekoning Lodewijk XIV
werden afgeslagen, vestingsteden verstrekt, schansen
aangelegd en het gebied werd
onder water gezet door sluizen
open te zetten en dijken door
te steken. Het Rampjaar liet
zijn sporen overal na. Het was
deze oudste linie die ervoor
heeft gezorgd dat we nu geen
Frans spreken en we Holland
nog steeds Holland kunnen
noemen.
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Fietsoptocht SLOEP
LOOSDRECHT
Tadaaaa, zie hier het thema
voor de SLOEP kinderoptocht 2022

“IK BEN VANDAAG ZO
VROLIJK…!”
Zaterdagochtend 30 april gaan
alle Loosdrechtse kinderen het
dorp opvrolijken!
Waar word jij vrolijk van? Van
een potje voetbal… of van de
kleuren van een unicorn, of als
je je balletpakje aantrekt om
te gaan dansen, of….je overall om, van opa helpen in de
tuin?! Misschien word je wel
vrolijk van muziek maken samen met je vriendjes.
Een verkleed partijtje in je
favoriete prinsessen jurk of
brandweerpak!. Wat dan ook,

laat maar zien waar je vrolijk
van word!

Middenbouw Nilo turnsters turnen ook weer een wedstrijd

Versier je fiets, skelter, step,
de bakfiets of je buggy, sluit je
aan bij de stoet en dan maak
je ook nog eens kans op een
prijs!
Uiteraard is er voor alle deelnemers bij terugkomst op het
feestterrein iets lekkers en wie
weet bedenken de vrijwilligers
van Stichting SLOEP er nog
wel iets leuks bij.
Deze informatie en de definitieve vertrek tijd vind je vanaf 4
april en op www.stichtingsloep.
nl vanaf 20 april in de Feestweekfolder.
Aanmelden kan alvast via
stichtingsloep@ziggo.nl.

Avondvierdaags Loosdrecht
Loosdrecht
LOOSDRECHT
Wij zijn er klaar voor! Na 2 jaar
van Coronabeperkingen lijkt
het er op dat de Loosdrechtse
AvondVierDaagse dit jaar echt
doorgaat. Alle voorbereidingen
zijn getroffen en het hele team
is er klaar voor. Dit jaar lopen
we van maandag 16 mei t/m
donderdag 19 mei 2022. Individuele wandelaars kunnen

Nilo Nieuws

zich inschrijven op donderdag
12 mei van 19:00 uur tot 20:00
uur bij IKC Wereldwijs, Laan
van Eikenrode 51 in Loosdrecht. Voor meer info en inschrijven van scholen, kijk op:
avondvierdaagseloosdrecht.nl
Tot dan!
Sportieve groet, Bestuur AvondVierDaagse Loosdrecht

Op 26 maart mochten de Middenbouw turnsters van Nilo
ook weer in actie komen in de
turnhal in Amersfoort. De spits
werd afgebeten door Anna en
Iris in de MB4. De dames turnden een mooie wedstrijd met
weinig fouten en eindigden
respectievelijk op een 7e en
25e plaats in een deelnemersveld van 37 turnsters.
Daarna waren de jongere
turnsters van de MB5 aan de
beurt. Maar helaas kwamen

deze turnsters niet allemaal fit
aan de start, maar belangrijker
was, deze turntoppers stonden er wel! De zenuwen speelden wel wat parten, waardoor
er af en toe een foutje of val
werd gemaakt, maar ook Sara
(11e), Megan ( 22e) en Iris mogen (26) trots terugkijken op
deze wedstrijd, er deden maar
liefst 38 turnsters mee in deze
catgorie.

deze turnsters verasten vooral zichzelf, doordat ze beiden
een dijk van een wedstrijd
turnden. En mooier kon het
eigenlijk niet, in een deelnemersveld van 48 turnsters
behaalden ze samen een gedeelde 4e plaats. Een prachtige afsluiting van een lange
wedstrijddag.
Foto bijlage: Trotse Sanne en
Diese met hun medaille

De laatste ronde was het de
beurt aan Diese en Sanne,

‘The Crucifixion’ van J. Stainer – COM-missieconcert
Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht op 8 april a.s. om 20.00 uur
NIEUW-LOOSDRECHT
Inmiddels zijn de Covid-beperkingen vervallen en
kunnen wij weer een prachtig
COM-missieconcert
aankondigen op 8 april a.s.
in de historische Sijpekerk
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te Nieuw-Loosdrecht. Daar zijn wij heel
dankbaar voor.
Oorspronkelijk twee jaar geleden geplanned, zal nu eindelijk ‘The Crucifixion’ worden
uitgevoerd door het Ensemble
Annemarie &The Pilgrims Voices o.l.v. Annemarie de Jong
en m.m.v. organist Harry van
Wijk.
Voor de pauze worden enkele klassieke werken vertolkt
door solisten en organist, die

passen in deze lijdenstijd. Na
de pauze volgt de uitvoering
van ‘The Crucifixion’. Deze indringende passie verhaalt de
laatste uren van Jezus’ leven:
vanaf zijn aankomst in Gethsemane tot aan zijn sterven
aan het kruis. De afsluiting is
een hymne: “For the love of
Jesus” en een simpel “Amen”.
Als voorbereiding op de Stille
Week geeft deze bijzondere

compositie ruimte aan bezinning.
De COM-missie nodigt u van
harte uit. In de pauze krijgt u
een kopje thee of koffie aangeboden. Aanvang is 20.00
uur en de kerk is open vanaf
19.30 uur. De toegang is als
immer vrij.
Foto: Annemarie &The Pilgrims
Voices
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3-Luik herbergt vluchtelingen uit

Collecte Fonds			

Oekraïne

Gehandicaptensport

LOOSDRECHT
In Nieuw-Loosdrecht is het
gebouw 3-Luik aangewezen om 25 vluchtelingen
uit de Oekraïne op te vangen en te huisvesten.

WIJDEMEREN
Collecteweek Fonds Gehandicaptensport gaat van
start op 3 april, duizenden
vrijwilligers en honderden
verenigingen als één team
achter de sporters met een
handicap.

Dit is makkelijker gezegd dan
gedaan. Het gebouw aan de
Acacialaan 2 in Nieuw-Loosdrecht heeft geen echte woonbestemming en daarom dient
het flink aangepast te worden.
Vandaar dat de gemeente een
oproep had gedaan aan de
inwoners om op zaterdag 26
maart jl. als vrijwilliger te komen helpen vanaf 09.00 uur
met diverse klusjes.
Het pand wordt door de gemeente Wijdemeren op elke
mogelijke manier aangepast
om de uit een wrede oorlog
gevluchte gasten een `thuis`
te geven. Echter klusjes, zoals het dweilen van de vloeren, alles soppen, meubels
schouwen, schilderen et cetera waren prima te doen voor
eventuele vrijwilligers. Nou,
vrijwilligers genoeg.
Zaterdagochtend om 09.00
uur stonden ruim 20 vrijwilligers met veel enthousiasme
klaar om de handen uit hun
mouwen te steken bij het pand
aan de bekende vijver. Na een

duidelijke uitleg van Bas Immerzeel gingen de vrijwilligers
aan het werk, want er was
veel te doen. Door het hele
pand werd flink geklust en
werden de benodigde werkzaamheden prima uitgevoerd.
Koffie, thee en een lekkere
koek waren aanwezig en ook
burgemeester Larson kwam
een bezoekje brengen aan het
nieuwe onderkomen voor de
vluchtelingen uit de Oekraïne.

bevestigen van gordijnen en in
een aparte ruimte worden douches geplaatst. Ook worden
rookmelders en koolmondoxidemelders aangebracht.

Na een tijdje zag het pand er
veel beter uit door het schilderwerk en het gesop en rook
je frisse zeepluchten. Meubels
werden verplaatst en kamers
werden ingericht. De bedoeling is om in elke ruimte een
huiselijke sfeer te creëren
waar je een zithoek hebt, een
eettafel en enkele bedden.
Daarnaast is gedacht aan het

Hoe dan ook, de vrijwilligers
kunnen trots zijn op hun geleverde diensten en de komende
week worden de laatste zaken
door de gemeente uitgevoerd.
Vervolgens kunnen de 25 Oekraïense vluchtelingen worden
uitgenodigd om op een veilige
en aangename plek tot rust te
komen en hun leven weer op
te pakken.

Een belangrijk punt is de vijver. Aangezien veel kinderen
in de 3-Luik komen wonen,
schijnt de gemeente de vijver
te willen omheinen, zodat dit
een veiligere situatie gaat opleveren.

Natuurlijk is natuurlijk mooi
Door: Sijmen Brandsma (Land
& Boschzigt)

Paardenbloemen vinden
we mooi, schaapjes in een
wei, voortjagende wolken
en vooral zonsondergangen.

om naar te kijken, we zouden
er bijna een bordje bij zetten
met een titel en de naam van
de kunstenaar.

Sport maakt fysiek en mentaal
sterker en helpt mensen met
een handicap om beter om te
gaan met de dagelijkse barrières. In Nederland zijn er 1.7
miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig

hebben. Sporten is voor hen
helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld
het sport- en spelmateriaal of
de sportaccommodatie.
Van zondag 3 tot en met zaterdag 9 april kan er een collectant bij je aan de deur komen
voor een vrijwillige bijdrage.
Alle sporters met een handicap hopen op jouw steun! Zo
sta je samen met al die duizenden vrijwilligers als één
team achter de sporters met
een handicap.

Varen voor					
mantelzorgers
LOOSDRECHT
Varen voor mantelzorgers
met de vrijwillige schippers van de Wetterwille!!!

U bent welkom, met echtgenoot, vriend of vriendin om er
een fijne middag van te maken!

Al 7 jaar varen wij als vrijwilligers voor de Beukenhof in
Loosdrecht 2x per week met
hun cliënten over de prachtige
plassen.

Aanmelden is gratis bij Ron
van Aalst, 06 22232 912 of
email Ron@ronvanaalst.nl

Om nu ook eens de mantelzorgers in het zonnetje te zetten
willen wij deze graag uitnodigen om in de maand april met
ons mee te varen als het zonnetje schijnt.

Of een briefje naar Ron, Rading 134 1231 KD Nieuw
Loosdrecht.
De loungeboot ligt voor u klaar
bij Jachthaven Wetterwille,
voor de eerste 100 aanmeldingen is varen gegarandeerd!!

tastisch mee en versterkt het
lijnenspel. Kijk deze week
eens anders op de tuin, de
toegang is vrij met en zonder
museumjaarkaart

De zon helpt deze week fan-

Er is ook een ander mooi, dat
van ritme en ordening, geschapen door de menselijke
geest.
In Emile hebben we een onbedoeld kunstenaar. De bonenstokken die hij zet zijn
allemaal even hoog, de palen
voor het erwtengaas staan op
de cm nauwkeurig, de beugeltjes rond door hem aangelegde elektriciteitskabels zijn als
een kralensnoer. Een plezier

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Foto van de week

Foto: Marco van der Roest

Wijdemeren van Boven

