50e jaargang week 19

Woensdag 11 mei 2022

3

4

WETHOUDERS

HISTORISCHE FOTO

BEKEND

8
GEEF ME DE VIJF

9
100 JAAR

11
VIVA LA VIDA

BRANDWEER

NIEUWSSTER
Bevrijders geëerd
LOOSDRECHT
De dames Vis en Visscher waren in 1944 getuige van de binnenkomst van de bevrijders en
kunnen zich dat nog goed herinneren. Ze waren toen 8 jaar
oud. Nu hebben beide dames,

77 jaar later, tijdens de stoet
van vele oude legervoertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog
op 5 mei, bloemen gegeven
aan de bevrijders uit 1944, die
nu in de stoet meereden.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
Boven Mevrouw Vis

Onder Mevrouw Visscher

Twijfel over uw WOZ-waarde?
Bel ons voor
vrijblijvend advies!
Lindelaan 104,
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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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

Foto’s Frank Moorman
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Administratie / financiën

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

Huisartsenpraktijk digitaal bereikbaar
Onze huisartsenpraktijk is nu beter bereikbaar:
via Mijn Gezondheid.Net en de MedGemak app kunt u zelf
afspraken inplannen, een vraag stellen of herhaal recepten bestellen.
Voor de koppeling van uw gegevens met deze digitale service
heeft u een mail van de praktijk gekregen.
Meer informatie staat op onze website:

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Hulp voor de huishouding
gezin in loosdrecht is op
zoek naar een hulp voor
licht huishoudelijk werk
werkzaamheden: koken de
was en beetje opruimen
flexibel in dagen en tijd
tel 0630123240
2e pinksterdag expositie
Atelier a/d Dijk 12-16 u
Beelden v Renee Beekmans
Groot klein nieuw werk
Ecoprint Yvonne v Almaren
+ hapje drankje muziek
Oud Loosdrechtsedijk 112
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102

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

Eikenlaan 49A, 1231BG Loosdrecht • Tel: 035 588 9060
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

atie? Bel 035 623 11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Alarmnummer
Huisartsen

1-1-2

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
Apotheek Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
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
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.
Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei
Ribeye steak

100 gram

€ 3,98

Big Lady Burger

Per stuk

€ 2,75

Prachtig gemarmerd
Van 100% kipdij
THE

L O U N G E B O AT

AFSCHEIDWIJNEMEN
OP HET WATER!
MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

Hele week t/m woensdag 18 mei
Zeeuws spek

100 gram

Gebraden Fricandeau

100 gram

Gepaneerde Schnitzels

€ 1,69
€ 1,98

4 halen 3 betalen!

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Geldig van donderdag 12 mei t/m woensdag 18 mei

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.
www.afscheidnemenophetwater.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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Coalitieonderhandelingen gestart,				
beoogde wethouders bekend
WIJDEMEREN
Op 30 april jl. zijn de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in
de gemeente Wijdemeren gestart. De Lokale Partij, PvdA/
GroenLinks en de VVD werken
onder leiding van formateur
Gert Zagt aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en
plannen voor de komende vier
jaar vorm krijgen. In dit traject
vragen we de ambtelijke organisatie regelmatig om informatie over belangrijke ontwikkelingen en verduidelijking

van knelpunten. Denk onder
andere aan de huisvesting van
vluchtelingen uit Oekraïne, de
Omgevingswet,
duurzaamheidsbeleid,
bouwplannen,
ontwikkelingen in het sociaal
domein, verkeer, recreatie en
toerisme. Maar natuurlijk ook
over de zorgelijke financiële
positie van de gemeente en de
stand van zaken van de organisatieontwikkeling. Afhankelijk van de voortgang van de
gesprekken, is in juni installatie van de nieuwe wethouders
gepland. Om dit te kunnen
halen werken we continu door

aan het akkoord. Tussentijds
gaan we nadrukkelijk ook de
andere Wijdemeerse politieke
partijen betrekken bij de inhoud. Ondertussen zijn de beoogde wethouders-kandidaten
bekend. Namens De Lokale
Partij Alette Zandbergen en
Gert Zagt, namens de PvdA/
GroenLinks Stan Poels en namens de VVD Els Kruijt. De
portefeuilleverdeling volgt later
bij de presentatie van het “Coalitieakkoord-Plus”.

Foto: Douwe van Essen

CDA Zienswijze tegen beheerplan Provincie
WIJDEMEREN
CDA Wijdemeren dient zienswijze in tegen ‘ontwerp Natura
2000-beheerplan
Oostelijke
Vechtplassen’. Belangrijkste
reden hiervoor is dat onze
(agrarische) ondernemers en
inwoners te veel beperkt worden in hun mogelijkheden.
Bij het vaststellen van de omgevingsvisie heeft de provincie
de maatregel, ‘Bijzonder Provinciaal landschap’ ingesteld.
Iets waar het CDA Wijdemeren
altijd tegen geageerd heeft,
omdat dit nadelige gevolgen
heeft voor onze recreatie en

agrarische ondernemers en
inwoners. Door dit regime mag
op vele stukken in Wijdemeren
vrijwel niets meer, waar eerder nog ontwikkeling mogelijk
was.
Nu ligt het Ontwerp Natura
2000 beheerplan Oostelijke
Vechtplassen 2022-2028 ter
inzage. In dit beheerplan wordt
gesproken over ‘in en om het
gebied’. Het CDA Wijdemeren
maakt bezwaar dat dus niet
alleen voorwaarden gesteld
worden aan het beschermde gebied, maar ook aan het
gebied eromheen. Daarnaast

maken wij bezwaar dat gekeken wordt of bestaande activiteiten in dit gebied kunnen
(blijven).
Concreet voorbeeld zijn de
maatregelen voor het Wijde
Blik. Het gaat hier om het terugdringen van vaarbewegingen en plaatsen van drijfbalken. Dit heeft grote gevolgen
voor de recreant en de recreatieondernemer en daarmee
juist voor de eigen inwoner, die
genieten van de plassen.
De (grauwe) gans is een grote
bedreiging voor tal van vogels

en ook voor agrarische ondernemers. In de plannen van de
provincie, wordt de oorzaak
naar de mening van CDA Wijdemeren niet voldoende aangepakt.
Een andere onacceptabel
maatregel is vernatting van
graslanden. Eerder hebben wij
bezwaar gemaakt tegen activiteiten die de provincie in dit
gebied heeft ondernomen om
particuliere grondeigenaren te
dwingen grond te verkopen
onder dreiging van onteigening.

Kortom wij zien veel bezwaren
in dit beheerplan en vinden dat
de inwoners en ondernemers
niet voldoende betrokken zijn
bij het opstellen van dit plan.
Wij blijven ons als fractie inzetten om onze bezwaren kenbaar te maken bij de provincie.
Hele zienswijze lezen? https://
www.cda.nl/noord-holland/
wijdemeren/actueel/nieuws/
cda-wijdemeren-dient-zienswijze-in-tegen-beheerplan-provincie?no_cache=1

Administratie voor Elkaar zit voor u klaar
WIJDEMEREN
De administratie. Voor
sommigen iets wat erbij
hoort, voor anderen een
hoofdpijndossier, zeker als
je iemand bent die snel het
overzicht kwijt is, of vindt
u het lastig om alles te digitaliseren?
Een slechte administratie
kan verlammend werken. Dit
merken Selina en Tineke bij
ouderen, jongeren, maar bijvoorbeeld ook bij ZZP’ers
die ineens belastingaangiftes
moeten regelen.
Voor alle mensen uit Wijdemeren, hebben Selina en Tineke
het ‘Administratie voor Elkaar’
spreekuur in het leven geroe-

pen. Elke vrijdag staan Selina
en Tineke, samen met vrijwilligers, klaar om anderen te helpen bij hun administratie.
Zorgen
Selina en Tineke maken zich
zorgen, zij zien dat door de
Coronapandemie en de hogere energieprijzen, veel gezinnen niet meer rondkomen.
Ze weten niet wat ze moeten
doen en bouwen schulden op.
‘Kom alsjeblieft langs’ benadrukken de dames.
Vaak helpt het al om overzicht
te scheppen in de inkomsten
en uitgaven.
Administratie voor Elkaar is er
écht voor iedereen. Het doel is
dat de mensen uiteindelijk zelf

hun administratie bijhouden.
Ook kun je hulp krijgen als je
een gesprek met een instantie
wil voorbereiden, of als je een
goede sollicitatiebrief wil opstellen.
Veel mensen die voor het
eerst binnenkomen, schamen
zich voor hun administratie.
Dat hoeft niet. Niets is te gek
en als het team zelf niet kan
helpen, dan regelen ze dat er
hulp komt.
Vrijwilligers gezocht
Selina en Tineke zijn op zoek
naar nieuwe vrijwilligers, om
nog meer mensen te kunnen
helpen. Zeker met de stroom
vluchtelingen uit de Oekraïne
verwachten zij een enorme

toeloop. Je hoeft geen ervaring te hebben, dat leer je ter
plekke. Het is vooral belangrijk dat je een ‘mensen mens’
bent.
Administratie voor elkaar. Elke
vrijdag van 09:30 – 11:00 uur,
Versa Welzijn Lindelaan 98,
Loosdrecht. Voor het maken
van een afspraak of om jezelf

aan te melden als vrijwilliger
kunt u contact opnemen (bellen of whatsapp) met Selina
Duikersloot: 06-50684672.
Administratie voor Elkaar is
gratis
Fotobijschrift: Selina Duikersloot
(l) en Tineke van den Tol
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FOTO VAN DE WEEK

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman
30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht

06 - 515 80 611

Volop bezige Horstermeertuinders
Helemaal aan het eind van de Machineweg, tegen de Stichts-Ankeveensepolder
aan, heeft sinds 1882 het eerste stoomgemaal slechts dertien jaar het overtollige
water uit de Horstermeerpolder weggesluisd. In 1895 nam een vlakbij de Vecht
gebouwd nieuw stoomgemaal de bemaling over. Deze vorm van bemaling voldeed
na een aantal jaren niet meer aan de verwachtingen. In 1926 nam een op de Ringdijk van de Meeruiterdijkse- of Prutpolder gebouwd elektrisch gemaal de bemaling
over. Het uitwateringskanaal loopt door het smalle gedeelte van die polder tot aan
de Vecht. Dit gemaal is nog altijd in gebruik. Het is onlangs aangepast aan de eisen
des tijds. Naast de ontwikkelingen ten aanzien van de opwarming van de aarde,
speelde hierbij natuurlijk ook de alsmaar stijgende kosten voor de opwekking van
energie een grote rol. Op het hoogtepunt van wat iedereen vroeger in de wandeling
‘De groentetuin van het Gooi’ noemde, ploeterden ongeveer 70 tuinders dag in dag
uit voor een karig bestaan op vaak niet al te beste grond. Hiervan zijn weinig herkenningspunten overgebleven.

Pleegouders gezocht
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.

REGIO
De gemeenten in Gooi en
Vechtstreek zijn op zoek
naar pleegouders, gezinshuisouders en steunouders. Er is zowel landelijk
als regionaal onvoldoende
opvang voor kinderen die
(tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleegouders, gezinshuisouders
en steunouders zijn van
onschatbare waarde én
heel hard nodig.
Pleegouders,
gezinshuisouders of steunouders kunnen het

verschil maken in het leven van
een kind. Bijvoorbeeld doordat
een kind even op adem kan komen of door veiligheid en een
tijdelijk thuis te bieden.
Pleegouders zijn er in verschillende vormen. Soms is het voor
een weekend per maand, een
vakantie, een jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap
is ook een vorm van pleegzorg,
maar is wat anders dan een
pleeggezin. Gezinshuisouder
zijn is een betaalde baan en
vraagt bepaalde opleidingseisen. Ook een informelere vorm
van opvang, bijvoorbeeld in de

rol van steunouder behoort tot
de mogelijkheden. De werving
en selectie wordt gedaan door
de zorgaanbieders.
Informatiebijeenkomst
Op woensdagavond 11 mei
is er van 19.30-21.30 uur in
Bussum een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Pleegouders, gezinshuisouders en
steunouders en zorgaanbieders zijn aanwezig om mee
in gesprek te gaan en vragen
te beantwoorden. Meer informatie en aanmelden kan via:
www.pleegoudergv.nl

Wijdemeren
informeren

11 mei 2022

#mooiWijdemeren
@smits_pictures

Bekendmakingen

Opknapbeurt
Gewijzigde openingstijden
begraafplaats De Rading Op donderdag 26 mei is het gemeentehuis
gesloten in verband met Hemelvaartsdag.
Op vrijdag 27 mei helpen we u graag weer!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Start zwemseizoen

Het zwemseizoen is officieel gestart.
In Wijdemeren zijn negen zwemplekken
waar de waterkwaliteit tussen 1 mei en
1 oktober wordt gecontroleerd. Tijdens de
waterkwaliteitscontroles wordt gekeken
naar de aanwezigheid van schadelijke
blauwalgen, parasieten en bacteriën.
De laatste informatie over de waterkwaliteit
en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of
in de zwemwater-app.
>

Uw bank vraagt nooit naar uw pincode
Misbruik van bankpassen is een
vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers heeft
gemaakt. De financiële schade
loopt daarbij soms op tot duizenden euro`s. Slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50 jaar.
Voorkom dat dit bij u gebeurt.

omdat er verdachte transacties te zien zijn
op de rekening. De oplichter probeert u er
zo van te overtuigen om snel maatregelen
te nemen. Na het gesprek staat een andere
bankmedewerker voor de deur om de pinpas
op te halen. In dat of het eerdere telefoongesprek probeert men de pincode
te ontfutselen.

Bij bankpasfraude doet een crimineel zich
voor als bankmedewerker. De oplichter belt
met een vals nummer en heeft een truc
waardoor in het scherm van de telefoon
ook daadwerkelijk het nummer van de bank
verschijnt. Vervolgens vertelt de oplichter dat
uw bankrekening is gehackt, bijvoorbeeld

Slachtoffer Gerrit (67) raakte veel geld kwijt.
‘Ik heb best getwijfeld of het wel klopte wat
de zogenaamde bankmedewerker mij vertelde, maar zijn verhaal was zo overtuigend dat
ik het geld heb overgemaakt’. De emotionele
schade bij deze vorm van oplichting is groot.
‘Ik lig er ’s nachts wel eens wakker van. Het

Grote sommen geld

is echt onvoorstelbaar hoe ze dit mensen
kunnen aandoen’, aldus Gerrit.

Trap er niet in
Een bank zal nooit per mail of telefonisch
vragen naar inloggegevens, uw saldo of om
geld over te maken.
• Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon
hebt? Verbreek de verbinding direct.
• Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef
ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer
deze doormidden is geknipt. De chip werkt
dan nog waardoor oplichters geld kunnen
pinnen.
• Installeer geen programma’s of apps anders
dan de normale bankieren-app van uw bank.

Sporthal te huur
Wist u dat u de gemeentelijke
sporthal Eikenrode in Loosdrecht
kunt huren voor sport- en
spelactiviteiten?
Tijdens schooltijden is de sporthal
in gebruik door leerlingen van de
Loosdrechtse basisscholen, maar daarna
kunnen verenigingen, particulieren,
bedrijven en andere organisaties de
sportzaal huren. Momenteel is er op
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag
nog ruimte voor nieuwe huurders. De
openingstijden van de sporthal zijn flexibel.

Faciliteiten
De sporthal heeft het formaat van twee
volleybalvelden en beschikt over zowel
groot als klein sportmateriaal, zoals matten,
doeltjes, netten, ballen, lintjes et cetera. De
hal is hierdoor geschikt voor verschillende
zaalsporten. Het is mogelijk om een halve
zaal of de hele zaal te huren. U dient het
veld of de sporthal uiterlijk twee weken van
tevoren te reserveren.

De Blijk en De Fuik
Sporthal De Blijk in Nederhorst den Berg
en De Fuik in Kortenhoef zijn niet in beheer

van de gemeente, maar worden gepacht
door particulieren. Voor verhuurinformatie
kunt u direct met de betreffende sporthal
contact opnemen.

Meer informatie
Wilt u de sporthal Eikenrode eenmalig of
voor meerdere keren huren, of wilt u meer
weten over de tarieven? Neem dan contact
op met sporthalbeheerder mevrouw Arends
via telefoonnummer 06 30 04 52 47 of
sporthalbeheer@wijdemeren.nl.

Energiecoaches gezocht!

Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren?
Zij werken door, voor en met bewoners aan
energiebesparing en ondersteunen gratis
bij vragen over het verduurzamen van de
woning. Wilt u ook deel uitmaken van het
team vrijwillige energiecoaches in uw eigen
dorp? Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige
professionals die bewoners ondersteunen
bij vragen over energiebesparing en het
verduurzamen van de woning. U krijgt een
basistraining over verduurzaming, isolatieen installatievraagstukken, een training
warmtescan en regelmatige bijscholing.
Interesse? Mail naar info@ecwijdemeren.nl
of kijk op www.ecwijdemeren.nl.
>

Wijkspreekuren

Heeft u vragen over veiligheid en leefbaarheid aan wijkbrandweer, wijkagent, boa
en/of dorpscoördinator? Kom dan langs
op het inloopspreekuur. Kortenhoef en
’s-Graveland: laatste dinsdag van de maand,
Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland.
Nederhorst den Berg en Ankeveen: laatste
woensdag van de maand, Sociaal cultureel
centrum, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg.
Loosdrecht: laatste donderdag van de
maand, bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41,
Loosdrecht. De inloopspreekuren zijn van
14.00 tot 15.00 uur.
>

Platform aardgasvrije toekomst

Benieuwd welke stappen we in Wijdemeren
de komende jaren zetten richting een aardgasvrije toekomst? En wat dit voor u betekent?
Bekijk dan het online platform met informatie
over de (voorlopige) alternatieven voor aardgas per wijk. Ook staat op dit platform wat dit
voor uw woning betekent en welke acties u nu
al kunt uitvoeren. Zo hopen we u als bewoner,
maar ook bedrijven en organisaties iets meer
houvast te geven. Bekijk het platform via
www.wijdemeren.nl/duurzaamheid.

Wijdemeren

11 mei 2022

informeren

Start werkzaamheden Overmeer-Noord
De wijk Overmeer-Noord in
Nederhorst den Berg krijgt een kindvriendelijke en klimaatbestendige
inrichting. De straten, stoepen en
het groen worden vernieuwd. In het
park komen veel nieuwe bomen en
plaatsen we sport- en speeltoestellen. Ook leggen we een (gescheiden)
rioolstelsel aan. Op maandag 9 mei is
het startsein voor de werkzaamheden
gegeven.

Wat gaan we doen?

In het afgelopen jaar zijn de kabels en
leidingen in de wijk al vervangen. In
het najaar van 2021 was dit klaar en
kon de voorbereiding van de verdere
werkzaamheden starten.

Op de hoogte blijven?

De wijk en het park krijgen een klimaat- en
kindvriendelijk inrichting. Ook leggen we
een apart rioolstelsel aan om het relatief
schone regenwater af te voeren naar een
nieuwe waterpartij in het park. Op die
manier verminderen we de wateroverlast.
Bewoners van de wijk kunnen meehelpen
om hun wijk klimaatvriendelijk te maken.
Bijvoorbeeld door hun regenpijp te laten
afkoppelen van het vuilwaterriool en aan te
sluiten op het regenwaterriool.

Als alles volgens plan verloopt duren de
werkzaamheden ongeveer een jaar. Wilt
u de werkzaamheden volgen? Download
dan gratis de Omgevingsapp van aannemer
Reimert via de Appstore of Playstore.

Bestrijding processierups gestart
Deze week zijn we gestart met het preventief behandelen van eikenbomen
tegen processierupsen. Heeft u zelf een
eikenboom in uw tuin? Controleer dan
regelmatig of er geen nest in zit.
De rupsen zijn te herkennen aan de grote,
dichte nesten op de stam of de dikke
takken van de boom. Ziet u een nest met
rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via
de Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035.
Het is hierbij belangrijk om nauwkeurig de
locatie van de boom door te geven.

Bestrijden verplicht

Natuurlijke vijanden

Eigenaren van eiken zijn verplicht om de
nesten van de rups te verwijderen. Heeft
u een besmette eik op uw grondgebied?
Dan kunt u een commerciële partij vragen
of de gemeente kan de rupsen komen
verwijderen. Via de gemeente betaalt u
een tarief van 125 euro exclusief BTW per
boom. Neem voor meer informatie contact
met ons op via telefoonnummer 14 035.

Dit jaar doen we op de Molenmeent
een proef met natuurlijke bestrijding van
de processierups. We zaaien hier een
bloemenmengsel in dat de natuurlijke
vijanden van de rups aantrekt. Deze
natuurlijke vijanden eten de rupsen op.
De proef wordt drie jaar achter elkaar
uitgevoerd. Zo kunnen we goed in kaart
brengen wat de verschillen zijn tussen deze
locatie met natuurlijke bestrijding en de
locaties waar we de eiken preventief een
chemische behandeling geven.

Opknapbeurt voor begraafplaats De Rading
De paden en de entree op algemene
begraafplaats De Rading in Loosdrecht
worden opgeknapt. We gaan de paden
verbreden en het hoofdpad opnieuw
aanleggen.
Het werk start op maandag 30 mei en duurt
naar verwachting ongeveer drie maanden.
We voeren de opknapbeurt in fases uit (van
achteraan op de begraafplaats richting de
entree), zodat bezoekers zo min mogelijk
overlast ervaren. Tijdens begrafenissen
liggen de werkzaamheden uiteraard stil.
De parkeerplaats voor de begraafplaats
wordt gebruikt voor opslag van werkmaterialen en is daardoor tijdens het werk
beperkt te gebruiken.

Nieuwe beplanting
In het najaar van 2022 plaatsen we nog
enkele nieuwe bomen. Vakken die in de
afgelopen jaren leeg zijn komen te staan
vullen we met vaste planten en heesters.
Hierdoor krijgt de begraafplaats een
groenere uitstraling. Plaatsing van de
bomen en planten is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Welkom in de bibliotheek!
De bibliotheek is er voor iedereen. Ook
voor u! U kunt er lezen, internetten,
cursussen volgen, mensen ontmoeten
en nog veel meer. Hieronder leest u
wat u allemaal in de bibliotheek kunt
doen.

over weten? Kom langs of bel met het
telefoonnummer (035) 69 73 000.

Boeken of tijdschriften lenen

In de bibliotheek is gratis wifi en internet.
U kunt ook op de computers werken.
Bijvoorbeeld om huiswerk te maken, of
een brief te schrijven. Ook kunt u op de
computers veel cursussen volgen. U kunt
bijvoorbeeld gratis Nederlands leren.

Bij de bibliotheek kunt u uiteraard ook
boeken en tijdschriften lenen. Voor
kinderen tot en met 17 jaar is een
abonnement op de bibliotheek gratis!
Bent u ouder? Dan kunt u kiezen uit
verschillende abonnementen. Voor
bepaalde groepen zoals vluchtelingen
zijn er gratis abonnementen. Vraag een
medewerker om meer informatie.

Samen Nederlands leren?

Activiteiten

Wilt u samen met anderen Nederlands
leren? Kom dan naar het Taalcafé! Heeft
uw kind moeite met taal, en wilt u hulp bij
het voorlezen aan uw kind? Vraag naar de
VoorleesExpress. Wilt u hier meer

In de bibliotheek zijn veel (gratis)
activiteiten, zoals voorlezen voor kinderen
of thema-ochtenden voor volwassenen.
Gezellig, leuk en leerzaam!

Wijdemeren
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Wie verdient een lintje?
Op dinsdag 26 april was de jaarlijkse
lintjesregen. Wie verdient er volgens u volgend jaar een Koninklijke
Onderscheiding? U kunt hem of haar
tot 1 juni 2022 voordragen.
In alle dorpskernen van Wijdemeren
zetten mensen zich belangeloos in voor
bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun
naasten. Mensen die een uitzonderlijke
bijdrage hebben geleverd aan de
samenleving kunnen in aanmerking komen
voor een Koninklijke Onderscheiding.

Aanvragen lintje
De behandeling van een aanvraag kost
veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de
nodige inspanning verwacht. Daarom is het
belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen.
Wilt u dat de onderscheiding tijdens de
lintjesregen 2023, vlak voor Koningsdag,
uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan
voor 1 juni 2022 in. Gaat het om een
uitreiking tijdens een andere gelegenheid,
dan is het noodzakelijk de aanvraag
tenminste zes maanden van tevoren in te
dienen.

Meer informatie over de procedure is te
vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Hoe voordragen?
Wilt u meer informatie over het voordragen
van een persoon? Neem dan contact
op met het bestuurssecretariaat van
Wijdemeren via telefoonnummer:
(035) 65 59 518.

Bekendmakingen
>

Bouwen en wonen

>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Loosdrecht
- Bleeklaan 30: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71982 (26.04.22)
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
zaakkenmerk Z.71912 (21.04.22)
- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.71997 (26.04.22)

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

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,
zaakkenmerk Z.70479 (25.04.22)
- Veendijk 22h: bouwen van een opbouw op
bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (28.04.22)

>

Ontwerpbestemmingsplan
Dodaarslaan 2 t/m 16

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Dodaarslaan 2 t/m
16 ter inzage ligt.

11 mei 2022
Het plan
Het plangebied voorziet in een wijzigen van
de bestemming van een woonschip waardoor
permanente bewoning wordt toegestaan.
Dit in overeenstemming met het bestaande en
beoogde gebruik.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de
daarbij behorende stukken, ligt met ingang van
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het plan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Dammerweg 61 of een afspraak maken voor
inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9800Damweg612021-va01.

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in
de Basisregistratie.
Het betreft de volgende personen:
- De Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970 uit te
schrijven per 21-04-2022 naar Land Onbekend
- Birons, V., geboren 03-11-1978 uit te schrijven
per 22-04-2022 naar Land Onbekend
- Denysenko, R.A., geboren 04-12-1970 uit te
schrijven per 22-04-2022 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven? Neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.

Het plan
>

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Het plangebied omvat de panden aan de
Dodaarslaan 2 t/m 16. Het bestemmingsplan
geeft invulling aan het hier gevestigde voorkeursrecht dat voorziet in het uitsluiten van
een woonfunctie in de betreffende panden.

Ankeveen

Inzage

- Stichts End 57: vervangen voorzetramen,
zaakkenmerk Z.71032 (03.05.22)

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Dodaarslaan 2. Het planidentificatienummer
is: NL.IMRO.1696.BP0101Ddln2162022-On01.

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.71412 (25.04.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassing
monumentale woning,
zaakkenmerk Z.71359 (21.04.22)

Kortenhoef
- Kromme Rade 1: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.70359 (25.04.22)
- t.h.v. Oranjeweg 108: kappen 5 bomen,
zaakkenmerk Z.71808 (28.04.22)

Loosdrecht
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
zaakkenmerk Z.71912 (26.04.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen
uitweg, zaakkenmerk Z.71480 (02.05.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan
voor opvang van vluchtelingen voor 5 jaar,
zaakkenmerk Z.71651 (26.04.22)
- Middenweg 76: vervangen en uitbreiden
aanbouw, zaakkenmerk Z.70614 (28.04.22)
- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71002 (25.04.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Verkeer

>

Loosdrecht
- Kastanjelaan t.o. huisnr. 11, Loosdrecht :
aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager) (03.05.22 )

‘s-Graveland
- Loodijk 2 ,‘s-Graveland : aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (bij GPP met
aanvrager) (03.05.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Vaststelling bestemmingsplan
‘Herziening Dammerweg 61’

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 21 april 2022 het bestemmingsplan
‘Herziening Dammerweg 61’ te Nederhorst den
Berg ongewijzigd heeft vastgesteld.

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

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

>

Verkeersbesluiten

Disclaimer

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
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van
onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het
college van burgemeester en wethouders het

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

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.

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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“Geef me de Vijf”

Foto van de Week

Bistro de Garde
‘S GRAVELAND
Bistro De Garde heeft de
smaak te pakken.
Twee jonge ondernemers namen in 2018 de stap om Restaurant Beresteijn nieuw leven
in te blazen en met succes.
Kevin Beenen en zijn compagnon Lisa Voloshin werkten 3
maanden om het karakteristieke pand aan de ‘s-Gravelandse Vaart een frisse look & feel
te geven en met succes. Als

startend ondernemer calculeer
je geen corona-epidemie in,
maar deze horecatoppers sloegen zich er doorheen en zijn
daarom te gast in een aflevering van ‘Geef me de Vijf’, waar
ondernemers uit Wijdemeren
zich voorstellen op hun favoriete locatie. Zoals gebruikelijk
op de tweede woensdag van
de maand is deze nieuwe aflevering te zien op de website
ondernemendwijdemeren.nl.

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

• 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

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:

● APK

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

● Airco service

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

2 VACATURES:
WWW.

- bereid tot het volgen van cursussen

- bereid tot het volgen van cursussen

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

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

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg

Foto’s Ton Keizer
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100 jaar Brandweer Nederhorst
Ter voorkoming en blussching van brand
Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Bergers uit alle hoeken en
gaten waren toegestroomd
naar de Open Dag ter ere
van het 100-jarig bestaan
van hun brandweer. Het
korps had enorm uitgepakt. Het schotelde de
bezoekers een reeks aan
attracties en evenementen voor waar je u tegen
zegt. Daar bovenop kwam
het grote cadeau van het
prachtige weer. De weergoden hadden duidelijk
een feestje gehad bij de
voorspelling van afgelopen zaterdag. In plaats van
regen, volop zonneschijn!
De organisatie had radio 10
persoonlijkheid Cobus Bosscha gevraagd de dag aan elkaar te praten. Hij was als een
rode draad door de dag hoorbaar met zijn aankondigingen
terwijl hij met microfoon over
het flinke terrein liep. Van ’s
ochtends tien tot vier was er
ongelooflijk veel te zien en te
doen: zeer populair was de ladderwagen waamee je omhoog
kon. Uitgeschoven bereikte
de ladder een hoogte van wel
dertig meter vanwaar je kon
zien hoe mooi Nederhorst en
de omgeving is. Er brak ook

geregeld brand uit. Zo vatten
bijvoorbeeld een auto en een
keuken vlam. Gelukkig bleken dit demonstraties en kon
het publiek de vakkundigheid
van de brandweermannen van
dichtbij bewonderen. Voor de
kinderen was een puzzeltocht
georganiseerd en ze konden
hun energie kwijt op een reusachtig springkussen. Over
het terrein lopend zag je verder onder andere een stand
waar je gadgets kon kopen, er
stond oud brandweer materieel – waaronder een prachtige
historische brandweerauto, er
was een ruimte waar je door
rook heen kon lopen (met
masker), uiteraard een stand
met drankjes en hapjes en nog
veel en veel meer.

“…EEN BIJ ELKAAR
GERAAPT STELLETJE”

Hiervan werd een eerste exemplaar aan burgemeester
Larson uitgereikt en eigenlijk
een tweede eerste exemplaar
(alles kon deze dag!) aan postcoördinator Bart IJkhout.

De Historische Kring Nederhorst leverde vanuit het Sociaal Cultureel Centrum ook
een hele mooie bijdrage met
historisch beeldmateriaal en
oude krantenknipsels. Bovenal hadden ze een prachtig
themanummer over 100 jaar
brandweer gemaakt, getiteld
“100 jaar brandweerweze” met
als ondertitel “Ter voorkoming
van blussching van brand”.

Ton Kuijs, voorzitter van de
Historische Kring: “De ondertitel was de letterlijke verordening waarmee het korps in mei
1922 officieel werd opgericht.
Daarvoor bestond de brandweer uit een grote groep mensen die door de burgemeester
was aangewezen. Maar dat
betrof eigenlijk een bij elkaar
geraapt stelletje dat soms niet
eens kwamen opdagen. Een

grote brand in het centrum
van het dorp die door gebrek
aan middelen niet kon worden
geblust, was de directe aanleiding voor de burgemeester om
officieel een eigen korps met
eigen materieel te vormen.
De huidige burgemeester
Crys Larson sprak bij de uitreiking van een unieke organisatie. “Niet alleen vanwege
hun unieke taak voor de regio
met hun duikersploeg maar
ze zijn meer dan een brandweerkazerne. Ze zijn het hart
van de gemeenschap. De deuren staan altijd open.” Vlakbij
stond Bart IJkhout te genieten.

“Het was een lange voorbereiding,” vertelde hij,” dat kan
je ook wel zien aan wat er allemaal staat. Honderddertig
man (en vrouw) hebben hier
aan meegewerkt. En dan het
mooie weer als mooi cadeautje, de enorme drukte… iedereen heeft het naar z’n zin!
Zo was het een knallend slotstuk van een eeuw brandweer
in Nederhorst den Berg. We
hopen met z’n allen vurig(!) dat
ze nog lang en levendig in ons
midden blijven maar vooral dat
ze helemaal niks te doen krijgen. Bedankt!

De Stamgast
Door: Karin Wesselink

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 3.
Wie: Stijn (23) uit Ankeveen
Waar: Wapen van Ankeveen in
Ankeveen
Vaste plek: “Aan de hoek van
de bar, want dan heb ik het
overzicht. Ik zie dan wie er binnen komen en zij zien mij. Ik zit
ook veel aan het biljart, want ik
biljart ook veel.”
Wanneer: “Op maandagavond
ben ik hier met biljartvereni-

ging De Tram, als jongste lid.
Daarna komt, volgens mij, iemand van begin zestig. Het is
altijd supergezellig! Ik kan ook
wel goed met oudere mensen
opschieten. Dat biljarten begon als grapje, toen ik hier vijf
jaar geleden werkte. Elke eerste donderdag van de maand
is hier een open biljartwedstrijd
Tien over Rood, een spelvorm
van biljarten. Dat had ik nog
nooit gedaan, maar ik ging
eens een keer meedoen en
toen vond ik het meteen heel
leuk. Aan het begin lag ik er
wel heel snel uit.”
Sinds: “Vijf jaar geleden kwam
ik hier voor het eerst, met mijn
toenmalige vriendin. Zij ging
hier dansen met de carnavalsvereniging en ik ging mee.

Maar omdat ik niet zo goed
kan stilzitten en ik zag hoe
druk het was en hoeveel lege
glazen er stonden, ben ik glazen gaan lopen.”
Met wie? “In het weekend ga
ik met mijn vrienden van scouting, ik ben al heel lang leiding
in Kortenhoef. Meestal gaan
we op zaterdag, want dan hebben we opkomsten gehad.”
Drinkt: “Gewoon tapbier: Heineken. En dat is ook mijn lievelingsbier.”
Bittergarnituurtje erbij? “Lekker! Vooral de kaasstengels
van hier zijn heel lekker. Maar
er moet wel veel saus bij. Chilisaus.”

Leukste herinnering: “Carnaval is wel het hoogtepunt, iedereen is dan verkleed. Ik zit
zelf bij de raad, dus ik heb zo’n
steek op m’n hoofd en een pak
aan.”
Ontboezemingen aan de bar:
“Toen ik vanachter de bar vertelde dat ik boven het café ging

wonen, kreeg ik meteen vanuit
allerlei kanten meubels en andere spullen aangeboden.”
Heb je nog een verzoeknummer? “Life is life van Opus”.
Dat is echt een sfeermaker
en tegelijkertijd krijg ik bij dit
nummer altijd een ‘carpe diem’
gedachte.”
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Uitslag loterij Feestweek Stichting SLOEP
LOOSDRECHT
Trekking is gedaan door
onze terreinmeesters Ben
en Jolanda! Dank!
1e prijs Cortina E-bike E-U4
FM t.w.v. € 1.949,00 Bikeshop
Loosdrecht lot nummer 0130
2e prijs Workshop culinaer
koken voor 4 peronen t.w.v.
€ 600,00 Crazy Chef lot nummer 3216
3e prijs 12 pers. E-chopper
rijden en aansluiten hapje en
drankje in een sloep op de
plas t.w.v. € 550,00 Sloepuitje
Loosdrecht lot nummer 1191
4e prijs Regendouche t.w.v.
€ 450,00 Sanidirect Hilversum
lot nummer 0245
5e prijs Tegoedbon t.w.v.
€ 300,00 De Huiskamer lot
nummer 0765
6e prijs 2 kaarten Nederlands elftal thuiswedstrijd incl.
lounge en parkeerplaats t.w.v.
€ 300,00 Phi International lot
nummer 1772
7e prijs 5 rijlessen t.w.v.
€ 262,50 Gooische Rijschool
lot nummer 0531
8e prijs Dinnerbon t.w.v.
€ 150,00 Restaurant Anderz
lot nummer 4400
9e prijs Dinnerbon t.w.v.
€ 100,00 Restaurant Vliegveld

Hilversum lot nummer 3748
10e prijs Dinnerbon t.w.v.
€ 100,00 Eetcafé De Kaars lot
nummer 1039
11e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 98,00 Heidi Nails lot nummer
1676
12e prijs Kappersbehandeling
+ verzorgingsproducten t.w.v.
€ 85,00 Het Knippandje lot
nummer 3792
13e prijs Zonnebril t.w.v. 80,00
Buffing Optiek lot nummer
2411
14e prijs Zonnebril t.w.v. 80,00
Buffing Optiek lot nummer
3773
15e prijs Zonnebril t.w.v. 80,00
Buffing Optiek lot nummer
2739
16e prijs Zonnebril t.w.v. 80,00
Buffing Optiek lot nummer
1122
17e
prijs Zonnebril t.w.v.
80,00 Buffing Optiek lot nummer 1851
18e prijs Zonnebril t.w.v. 80,00
Buffing Optiek lot nummer
1412
19e prijs Kledingstuk naar
keuze t.w.v. € 75,00 Goedhart
kleding lot nummer 0068

20e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 62,50 Schoonheidssalon
senZ lot nummer 1237
21e prijs Badhanddoek t.w.v.
60,00 Cambridge New Style
Herenmode lot nummer 1590
22e prijs Massage t.w.v.
€ 60,00 OntMoet & Relax lot
nummer 3352
23e prijs Grote Golf paraplu
t.w.v. € 60,00 Cambridge New
Style Herenmode lot nummer
1061
24e prijs Waardebon t.w.v.
€ 50,00 Dierspecialist XL van
Henten lot nummer 1795
25e prijs Dinnerbon voor 4 pizza’s t.w.v. € 50,00 Rosa’s Cantina lot nummer 3189
26e prijs Boodschappenpakket t.w.v. € 50,00 Albert Heijn
Loosdrecht lot nummer 1124
27e prijs Waardebon t.w.v.
€ 50,00 Dierspecialist XL van
Henten lot nummer 0528
28e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 50,00 Josystore Home &
Fashion lot nummer 1551
29e prijs Dinnerbon voor 4
pizza’s t.w.v. € 50,00 Rosa’s
Cantina lot nummer 2824
30e prijs Waardebon t.w.v.
€ 50,00 Dierspecialist XL van
Henten lot nummer 1519

31e prijs
Human comfort
speakerlamp floracplus t.w.v.
€ 45,00 Vrijheid Watersport lot
nummer 2900
32e prijs Waardebon t.w.v.
€ 37,50 Beauty & Care by Linda lot nummer 1170

37e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 25,00 Josystore Home &
Fashion lot nummer 4120
38 e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 22,50 Schoonheidssalon
senZ lot nummer 1719

33e prijs Wijn tapas pakket
t.w.v. € 29,95 Taberna Samen
lot nummer 1003

39e prijs Doos hartige mini
snacks t.w.v. € 20,00 Gebak
van Smolders lot nummer
4284

34e prijs Fototaart voor 12
personen t.w.v. € 27,50 Gebak van Smolders lot nummer
0285

40e prijs Doos hartige mini
snacks t.w.v. € 20,00 Gebak
van Smolders lot nummer
4013

35e prijs Cadeaubon t.w.v.
€ 25,00 Josystore Home &
Fashion lot nummer 1448

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!. Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. Vergeet
niet je lot mee te nemen!

36e prijs Doos gebak t.w.v.
€ 25,00 Gebak van Smolders
lot nummer 3036
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Sloepuitje voor Oekraïeners
LOOSDRECHT
Sloepuitje
Loosdrecht
organiseert, in samenwerking met Oekraïense
vluchtelingen Wijdemeren,
zondag 29 mei een middag
voor onze vluchtelingen in
Wijdemeren. We gaan met
een van de vlaggenschepen van Sloepuitje Loosdrecht een rondje plas
doen. Graag tijdig reserveren op rolf@engelsverf.nl.
Uiteraard zijn gastgezinnen ook welkom.
Mochten wij heel veel aanmeldingen krijgen, dan doen wij
een beroep op booteigenaren
die mee willen varen. Volg

hiervoor deze Facebookpagina.
Wij verzamelen zondag 29 mei
om 14:00 in de Porseleinhaven in Oud Loosdrecht. Rond
16:00 zijn wij weer terug in de
haven.
29 травня ми організовуємо
незабутній день для наших
українських
біженців
у
Вайдемерен. На одному
із флагманів від Sloepuitje
Loosdrecht ми збираємося
пройти навколо великого
озера.Будь ласка, бронюйте
завчасно через rolf@engelsverf.nlТакож
ласкаво
запрошуємо і приймаючі

сім’ї.Якщо число бронювань
буде дуже високим, то
в
такому
випадку
ми
будемо просити власників
різноманітних
човнів
приєднатися
до
нашого
проекту. Ми це будемо
робити через нашу сторінку у
Facebook.Також ми шукаємо
добровольців, які зможуть
забезпечити
транспортом
наших
учасників.Ми
зустрічаємо
у
повному
складі у неділю 29 травня о
14:00 у Porseleinhaven в Oud
Loosdrecht.Близько
16:00
ми повернемося назад до
берега

Unieke concerttour
Unieke concerttour in Breukelen, Vreeland, Tienhoven en Maarssen
REGIO
Hier om de hoek is een
onweerstaanbare mix van
Nederlandstalige
folk,
klassiek, pop en nog veel
meer. De buurt, het plein,
het jaarfeest, de rivier, de
generaties, het eens, het
oneens, de stilstand, de
vooruitgang… Alles komt
voorbij met frisse nostalgie, spannende muzikale
arrangementen en liefde
voor het lokale en voor elkaar.
Initiatiefnemers van dit bijzondere muzikale project zijn de
Vreelandse muzikanten Helge Slikker en Tim Klaase: ‘De
lockdowns waren voor ons de
aanzet tot het schrijven van
nieuwe muziek maar ook de
start van een nieuwe blik op
onze directe omgeving. Dagelijks razen grote wereldgebeurtenissen achter de horizon. Maar ondertussen leven

we allemaal hier en nu en met
de mensen direct naast ons.
In een bescheiden kring spelen onze eigen avonturen zich
af, onze heldendaden en tragedies, ons verdriet en geluk.
Het zijn heel particuliere geschiedenissen en tegelijkertijd
universele verhalen.
Daar wilden we iets mee doen,
niet alleen voor onszelf, maar
juist mét deze mensen om ons
heen, in de buurt, het dorp en
de streek.’ Helge en Tim gingen op zoek naar musici in
Stichtse Vecht en kwamen tot
een unieke samenwerking. Zo
ontstond ‘Hier om de hoek’,
een ontroerend muzikaal portret van het dorpsleven in een
streek anno nu.
Voorafgaand aan de openbare
concerten in Breukelen, Vreeland, Tienhoven en Maarssen
hebben er een aantal besloten

try outs plaats gevonden voor
inwoners van de gemeente die
om uiteenlopende redenen beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid: de oudere bewoners van
het Kampje in Loenen en De
Aa in Breukelen en de gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwersluis. Daarmee krijgt het verbindende
element van Hier om de hoek
een extra dimensie.
Tickets zijn te koop via www.
hieromdehoek.live
Speellijst:
14 mei 16:00u. en 20:00u. –
Pauluskerk – Breukelen
15 mei 16:00u. en 20:00u. – St
Nicolaaskerk – Vreeland
21 mei 16:00u. en 20:00u. –
De Kerk – Tienhoven
22 mei 16:00u. en 20:00u.
– Buitenplaats Doornburgh –
Maarssen

GooiTV
De programmering vanaf
woensdag 11 mei 2022
GooiTV besteedt deze week
uitgebreid aandacht aan Het
Gooi Bevrijd, een bevrijdingskonvooi met legervoertuigen
die een aantal dagen door
de Gooise dorpen en steden
trekt. Andreas van der Schaaf
volgde dit evenement dat na
twee jaar weer kon plaatsvin-

den. In TV Magazine is er een
terugblik op gebeurtenissen
in de meivakantie, zoals het
afscheid van Marc van Breemen, bakker in Bussum, de
regionale veteranendag en
een bezoek van burgemeester
Crys Larson van Wijdemeren
aan een 100-jarige in Loosdrecht. Ook is er weer een
nieuwe aflevering van In Der-

de Termijn. 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.

VIVA LA VIDA 10 jaar
zingen is ….. plezier

LOOSDRECHT
Na het mooie optreden tijdens de Korenavond in Loosdrecht, is ’t KOOR! bezig met
de laatste voorbereidingen
voor het concert op 21 mei
en wij hebben er enorm veel
zin in. Naast een aantal nummers uit het repertoire van de
afgelopen 10 jaar, zoals ‘Stay
with me till the morning’, ‘Fiddler on the Roof’ en een medley van de onlangs overleden
wereldberoemde componist
Stephen Sondheim, staan er
veel nieuwe stukken op het
programma. Denk hierbij aan
‘Oceaan’ van Racoon, de Nederlandse versie van Gabriella’s Song, ‘Perfect’ van Ed
Sheeran en ‘Viva la Vida’ van
Coldplay. ‘Viva la Vida (leef
het leven) 10 jaar zingen is
…… plezier’ is ook het motto
van dit concert.
Als intermezzo zal de beken-

de Ankeveense Big Bad Bruce
Band tweemaal een swingend
optreden van 15 minuten verzorgen.
Het concert vindt
plaats op 21 mei in het muziekcentrum van de Omroep,
Heuvellaan 33 in Hilversum.
De zaak is open om 19.00 uur
en het concert start om 19.30
uur. Gepland einde 22.00 uur.
Toegangsprijs € 15,- voor
volwassenen en € 10,- voor
kinderen t/m 12 jaar. Dit alles
inclusief een pauzedrankje
(bier/wijn/fris). Er wordt € 1,per kaart gedoneerd aan giro
555 t.b.v. Oekraïne. In de pauze is een loterij met mooie prijzen. Op onze website www.
tkoor.nl staat de link naar de
kaartverkoop. Er kunnen ook
telefonisch kaarten worden
besteld via 06-53102423.
Kortom: zin een een gezellig
muzikaal avondje uit? Kom
dan op 21 mei naar het MCO!

Expositie Atelier aan
de Dijk
LOOSDRECHT
Beeldenmakerij Renee Beekmans en Yvonne van Almaren
houden een expositie op 6
Juni van 12:00 tot 16:00 uur
in Atelier a/d Dijk, Oud Loos-

drechtsedijk 112, Loosdrecht.
Zij nodigen u van harte uit hun
nieuwe werk te komen bezichtigen. Een kunstige middag
met een hapje, drankje, en
cellomuziek.
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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%
Ontvang
tot
€BTW!
650,terug
dus nu proefzitten in onze
*
voorKom
uw
oude
stoel
of
bank!
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!
Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 18 mei!

Easysit B80

Wĳ helpen u bĳ het vinden
C a d ea ub o n
High Tea Delu
van de juiste stoel of bank!
xe
voor twee
OfEasysit
uSta-op
nuDS17
op
zoek bent naar een
stoelen
Easysit Napels

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

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

met opstaan...
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 D72

Easysit DS695

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Easysit D71

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Bel voor
een GRATIS
Easysit DS703
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit D62

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Easysit A90

Easysit F45

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

Easysit F35

korting!

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

Kunt u niet komen?
Heel
veel
enshowrooms
kleuren of bel 088-6220220
Kom
naar
éénmaten
van onze
Bel voor een gratis

direct uit
voorraad leverbaar!
Easysit Barneveld
Easysit Hilversum
Easysit A600

Anthonie Fokkerstraat 43
Zuiderloswal 8a
Meer dan
450 modellen op voorraad Verlengde
3772 MP Barneveld
1216 BX Hilversum

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort
van Easysit stoelen en banken!

easysit
Easysit D65

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

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

* 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

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

Een Easysit sta-opstoel

al vanaf € 895,-

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467

