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SV Loosdrecht: al na 39 seconden werd het
spannend
Door Frank Scheers.

Bijna ging dit niet door, aangezien Fabian dacht dat het een
thuiswedstrijd was. Gelukkig
ligt IJsselstein niet ver van
Loosdrecht en kwam Fabian
op tijd om te komen keepen.

In samenwerking met
LOOSDRECHTVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD
Als je een beslissende
wedstrijd speelt om in de
2e klasse te kunnen blijven
spelen voor het komende
seizoen 2022-2023 is een
tegendoelpunt na 39 seconden een flinke wake up
call.

Het is dinsdagavond 31 mei
2022. In de uitwedstrijd tegen
IJFC, de club uit IJsselstein,
was alles gericht op een driepunter voor SV Loosdrecht.
Het voetbalteam uit Loosdrecht
had er zin in. Keeper Bas van
Wieden was verhinderd en
ook Maarten Nikkessen was
niet aanwezig wegens een
blessure en schoolverplichtingen. Wie wel in het doel ging
staan, was Fabian van Zoelen.

De scheids hield van stiptheid,
want om 20.00 uur precies
blies hij op zijn scheidsrechtersfluit en na het horen van
het bekende schelle geluid,
kwamen de 22 spelers in actie. Tegenstander IJFC kwam
in eerste instantie verzwakt
over. Echter schijn bedriegt,
want na 39 seconden kreeg de
rechterspits van IJFC genoeg
ruimte om te kunnen kiezen
uit drie ploeggenoten, die vrij
stonden met als resultaat het
gevreesde tegendoelpunt.
Gelukkig was de wedstrijd net
begonnen en ging SV Loos-

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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Foto: Piet van Bemmelen

drecht op jacht naar de gelijkmaker en meer. Na 20 minuten
werd Pim Schakel binnen de
16 meter over een IJsselsteinse knie genomen en werd de

lederen bal op de stip gelegd.
Gilliam Hund schoot raak en
het scorebord werd aangepast
naar 1-1.
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Uw aan- of verkoopdoel bereiken?
Met Vuister scoort u altijd!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht (op afspraak)

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

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

Na de rust kwam Tom op de
plek van Berend Bakker. De
druk voor een tweede doelpunt werd gevoeld. Beiden
teams waren op zoek naar
winst. IJFC deed hun best.
Ook SV Loosdrecht. Het tweede doelpunt was in aantocht.
Wie zou gaan scoren? Het
was SV Loosdrecht. Syrrano
Morrison kon de bal voorgeven op de vrijstaande Pim. De
keeper stond in de weg en de
alerte Tom Frinsel was meegelopen en kon daardoor de
rebound voor zijn rekening nemen. 1-2 vermeldde het scorebord en dit zou zo blijven. Drie
punten werden bijgeschreven
en spelen in de 2e klasse werd
zeker gesteld. Hierdoor werd
de thuiswedstrijd op zaterdag
4 juni tegen BFC uit Bussum
ongetwijfeld minder stressvol.

2

Donderdag 9 juni 2022

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Administratie / financiën

Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

Samen komen we er wel

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is.
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

Coaching thuis 10-23 jr
bij autisme/ADHD
info:meijercoaching.nl

Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Wilt u graag opruimen?
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruimcoach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl

www.versawelzijn.nl

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

Meer
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102
Huishoudelijke hulp wens
voor 3 uur per 14 dagen
Nieuw Loosdrechtesedijk 217
halen, brengen mogelijk
tel.0655838000
Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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:

● Airco service
● APK
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
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 werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede

Middenweg 101

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

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

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

Aanleverformat:

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

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

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

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

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

UitAgenda:
Bezorgklachten:

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101

1394 AE Nederhorst den Berg

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

Bent
uCONTACT
op zoek
zand,
MEER INFORMATIE?
NEEM
OP VIA:naar
T 0294diverse
- 25 23 25 of soorten
INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
(pot)grond, houtsnippersWWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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.

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

VACATURES:
WWW.
atie?2Bel
035 623
00 VAKGARAGELAMME.NL
2 11
VACATURES:
rsawelzijn.nl NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
of kijk op versawelzijn.nl
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

Colofon

Hoofdredacteur:
Vormgeving:

VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

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

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
Klusjesteam Loosdrecht
035 - 683 44 93

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME

TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Alarmnummer

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week t/m 15 juni
Boeren Koteletten

100 gram

Kip Shoarma pakket

Per pakket

Heerlijk gekruide karbonades

400 gr. Shoarma | 4 Pita’s | Knoflooksaus
De lekkerste Filet
Wijde omtrek!

Americain van de 100 gram

€ 1,49
€ 7,98
€ 1,75

Iedere woensdag: Gehaktdag
Iedere donderdag: Biefstukdag
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 10 juni t/m woensdag 15 juni.

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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Bo de Kruijff geen fractievoorzitter
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor wie de plaatselijke
politiek op de voet volgt,
was het al duidelijk. Maar
bij veel inwoners van de
zes dorpen nog niet: VVDlijsttrekker Bo de Kruijff is
geen fractievoorzitter in de
nieuwe gemeenteraad. Dat
is nummer 2 Sorrel Hidding geworden.
“Weliswaar was ik lijsttrekker,
maar dat betekende niet per
se dat ik ook de fractie zou
leiden”, zegt de jonge liberaal.

Van de 1183 stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen
in maart jl. waren er maar liefst
543 voor de 23-jarige aanvoerder. Maar de partij verloor stevig in 2022. De VVD ging van
3 naar 2 zetels, met een verlies van 583 stemmen ten opzichte van 2018. Pijnlijk, maar
dat was niet de reden dat De
Kruijff afhaakte. Ook heeft er
volgens hem intern geen paleisrevolutie gewoed om hem
af te zetten als fractievoorzitter.
“Nee, nee, het zijn alleen persoonlijke redenen. Ik kwam tot
het besef dat de fractie leiden
en mijn werk teveel beslag zou

leggen op mijn tijd. Ik heb een
full time baan als medewerker
van ons Tweede Kamerlid Jan
Klink en bovendien ben ik in
de afrondende fase van mijn
studie”. Bo de Kruijff gaat op
voor z’n bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
Amsterdam. Dus wisselt de
ene Berger z’n positie in voor
de ander. Fractievoorzitter
Sorrel Hidding neemt met kandidaat-wethouder Els Kruijt
deel aan de onderhandelingen
voor de nieuwe coalitie van De
Lokale Partij samen met de
verliezers PvdA/GroenLinks
en VVD.

FOTO: Bo de Kruijff op de koffie bij uw verslaggever (jan. ’21)

Bo de Kruijff is commissielid
onderwijs, ruimtelijke ordening
en o.a. verkeer sinds oktober

2019 en zit dus in de gemeenteraad vanaf maart dit jaar.

De gemeente controleert
Integrale controle gemeente Wijdemeren bedrijventerreinen en jachthaven
WIJDEMEREN
Op verzoek van burgemeester Larson van Wijdemeren heeft op woensdag
1 juni een integrale controle plaatsgevonden bij verschillende bedrijventerreinen en een jachthaven in
de gemeente Wijdemeren.
Het betrof een controle op
de naleving van diverse
wet- en regelgeving.

Tijdens de controle zijn twee
misstanden aangetroffen, op
één plek was sprake van illegale bewoning en ook is
stroomfraude geconstateerd
door Liander. Burgemeester
Crys Larson: “Deze integrale
controle is zeer goed verlopen.
Ik ben heel blij dat wij hebben
laten zien dat we als één overheid heel efficiënt en succesvol samenwerken.”

Kwetsbare branche
Verloedering, opslag van gestolen goederen of een hennepkwekerij zijn voorbeelden
van problemen waar ondernemers op bedrijventerreinen of
jachthavens mee geconfronteerd kunnen worden. Dit kan
ze kwetsbaar maken en een
succesvolle bedrijfsvoering in
de weg zitten. De gemeente
Wijdemeren hecht veel waarde aan een gezond onder-

nemersklimaat. Het is daarom
goed om als overheid zicht te
hebben en eventuele misstanden aan te pakken.
Samenwerken als één overheid
Deze controle is een samenwerking tussen de gemeente
Wijdemeren, de politie, de
omgevingsdienst, het UWV en
Liander. Het Bestuurlijk Interventie Team Gooi- en Vecht-

streek i.o. heeft ondersteuning
geboden bij de controle. Door
gezamenlijk controles uit te
voeren zien we toe op naleving van de regels en zorgen
we dat kwaadwillenden geen
ruimte krijgen om criminele activiteiten te ontplooien of voort
te zetten.

Geld verdienen met duurzame energie?
WIJDEMEREN
Kom naar de bijeenkomst
zonnepanelen op grote daken op dinsdag 14 juni 1618 uur bij Jachthaven het
Anker, Oud Loosdrechtsedijk 117 in Loosdrecht.
Aanmelden kan via https://
grotedaken.ecwijdemeren.
nl/aanmelden/
Bij

Jachthaven

het

Anker

wordt geld verdiend met 200
zonnepanelen, 2 windturbines
en een slimme batterij. Zelf
energie opwekken is namelijk
heel interessant, zeker met de
huidige energieprijzen. En u
draagt tegelijkertijd bij aan de
vergroening van uw dorp. Bent
u een bedrijf, vereniging, VVE
of een andere organisatie en
overweegt u zonnepanelen te
plaatsen? Kom dan naar deze

informatiebijeenkomst en leer
meer over: Kosten, opwek,
subsidies en terugverdientijd.
Eind juni gaat de SDE subsidie open. De Energiecoöperatie Wijdemeren vraagt gratis
subsidie voor u aan en helpt u
verder.

bij de verkiezingen. Ik heb het
nog niet eens over de ongetwijfeld ludiek bedoelde acties
op jullie accounts op social
media. Ik heb daarop nooit gereageerd: dat is niet passend
in mijn rol als wethouder. De
door mij aangehaalde ingezonden brief is de druppel.
Hoewel wij – Patricia IJsbran-

dij en ik, en daarmee DorpsBelangen – vol vertrouwen
aan de gesprekken met jullie
zijn begonnen, moet ik helaas
constateren dat dat vertrouwen wordt beschaamd.

Wat er bij komt kijken: dakconstructie, bekabeling, verzekering, etc.

Mogelijkheden van energie
opwekken voor de buurt (als
uw dak groter is dan uw verbruik)
De ervaringen van eigenaar
Jasper Blom met zonnepanelen, windturbines en opslag,
inclusief rondleiding!
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Energieco-

öperatie Wijdemeren. Wij zijn
een bewonersorganisatie: van
en voor bewoners. Met een
groen hart en met onze kennis en ons netwerk versnellen
wij de energietransitie in onze
gemeente Wijdemeren. Voor
meer informatie of als u nu al
interesse heeft in een gratis
dakscan, mail naar christien@
ecwijdemeren.nl.

Dolk in de rug
Ingezonden brief
Beste Gert Zagt,
Met de ingezonden brief “Parkeren in de Porseleinhaven”,
(Nieuwsster vorige week) levert DLP helaas weer een directe aanval op mij. Dat is de
afgelopen periode vaker voorgekomen, dikwijls door kandidaten die op jullie lijst stonden

DLP voert een dubbele agenda. Ik, wij, in elk geval niet. Met
iedereen praten doe ik al ja-

ren. Stiekem iemand een dolk
in de rug steken, nooit.

bepalen zelf met wie we aan
tafel zitten.

Daarom doen wij niet meer
mee aan de gesprekken over
een coalitie-akkoord. Van een
zogenaamde plus is verder
geen enkele sprake met deze
opstelling van DLP.Iedereen
mag schrijven wat hij wil. Wij

Ik wens jullie veel sterkte met
het smeden van een akkoord
en met hoe jullie leden zich
denken te moeten manifesteren.
Jan-Jaap de Kloet
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Joost Zwagerman smeedt kunst
NEDERHORST DEN BERG
Het is een unieke combinatie, smid en kunstenaar Joost
Zwagerman uit Nederhorst
te Berg, als hij het stugge ijzer smeedt, of liever gezegd
kneedt, in meest fantastische
kunstwerken. Zijn bedrijf Fe
Plus Staal & Design timmert
al meer dan 25 jaar aan de
weg als smederij, maar Joost
heeft ook naam en faam gemaakt met zijn kunstwerken

die in heel Nederland zijn te
bewonderen. Eind vorig jaar
leverde de kunstenaar ook
een bijdrage met twee projecten aan Licht & Kunst in
de Loosdrechtse Porseleinhaven. In de video ‘Geef me
de 5’ geven we je een kijkje
achter de schermen en vertelt
Joost over zijn werk én ontdek je de mens achter deze
markante kunstenaar. Zoals
iedere 2e woensdag van de

maand weer te zien op ondernemendwijdemeren.nl.

GooiTV
REGIO
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 1
juni: In het programma TV
Magazine onder andere aandacht voor de Grasbaanraces
en sportieve senioren. Jan-

na Fassaert gaat In Gesprek
Met burgemeester Han ter
Heegde van Gooise Meren.
Andreas van der Schaaf blikt
terug op de Wereldbarbecue
in Bussum in een aflevering
van De Dag Van Andreas.

Voor diegenen die kijken via
Ziggo: GooiTV is te zien op
kanaal 48. Via KPN is dat kanaal 1432 en via T-Mobile kanaal 842.

Collecte tegen MS

• 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

WIJDEMEREN
Van 27 juni t/m 2 juli 2022
is de landelijke huis-aanhuis collecte van het Nationaal Multiple Sclerose Fonds.
Dat MS een enorme impact
heeft op (jonge) levens én
veel verschillende gezichten
kent, maakt het MS Fonds
momenteel duidelijk in de

Overstappen naar glasvezel!
Het is nu mogelijk in Loosdrecht
Stap over en ontvang tijdelijk:
Razendsnel glasvezel internet
Voordelig telefoneren

al voor
snel! Idea
n.
Lekker
line game
ken of on
thuiswer

Ruim zenderaanbod
Één jaar gratis ESPN Compleet (t.w.v. €120,-)
Gratis basisinstallatie door onze ervaren monteur (t.w.v. €55,-)

Kom naar de glasvezel overstapdagen.

Kom langs om u te laten informeren over glasvezel en
de mogelijkheden. Onze adviseurs staan voor u klaar.
Vrijdag 17 juni & woensdag 22 juni
Parkeerplaats Nootweg Nieuw-Loosdrecht
(t.h.v. Jumbo).
Wordt mogelijk gemaakt door:

Aanmelden?
Ga snel naar www.plinq.nl
en stel online volledig zelf uw pakket samen.

www.plinq.nl

campagne ‘Face it.
Op nationaalmsfonds.nl/faceit
laten vijf patienten op indringende wijze zien wat er met
hen gebeurd is sinds ze de
diagnose MS kregen. Over
de ziekte MS is nog veel onbekend.Bijvoorbeeld wat MS
veroorzaakt en hoe het genezen kan worden.Draag bij
aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef

aan de collectant!
Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je
donatie over op NL 92 INGB
000000 5057. Zelf in actie komen? Maak een digitale collectebus aan op digicollect.
nationaalmsfonds.nl en begin
direct met online collecteren.

Vanaf 2024 geen tabak bij supermarkten
LOOSDRECHT
De overheid wil flink ver
gaan met het ontmoedigen van het roken. De
accijns op tabak is al verhoogd, de rookruimtes
zijn verboden en alle rookwaren mogen niet meer
fysiek getoond worden bij
verkooppunten van tabak.
Het Nationaal Preventieakkoord wil graag vanaf 2040
een
rookvrije
generatie.
Steeds minder mensen roken of gaan roken. Dit is een
goede zaak, aangezien elk
jaar meer dan 20.000 mensen
overlijden door roken of door
mee te roken. In 2021 rookte
20,6% van de bevolking boven de 18 jaar. Als in 2024
geen rookwaren meer verkocht mogen worden in supermarkten in Loosdrecht, waar
moeten de mensen dan naar
toe voor hun rookwaren? On-

dernemer Dennis Lankreijer
van Albert Heijn Loosdrecht
en onderneemster Arnaudina
van Slingelandt hebben hiervoor een oplossing bedacht
en samen zijn ze Tabac &
Gifts Loosdrecht gestart in
december 2021. Hier kunnen
de liefhebbers en liefhebsters
van rookwaren de komende
jaren terecht.
Naast een ruim assortiment
aan sigaretten en sigaren,
ook exclusieve sigaren, willen
Arnaudina en Dennis de locals en alle watersportliefhebbers en kampeerders tevens
andere diensten aanbieden
waar vraag naar is. Zo is de
winkel ook een VVV-kantoor,
zijn tijdschriften, boeken,
kantoorartikelen, cadeautjes,
wenskaarten, ijsjes, drankjes
en nog veel meer te koop.
Een belangrijke dienst is dat
ze een Postagentschap heb-

ben. Sowieso handig.
Arnaudina: “Elke maand vullen we ons assortiment aan.
Hierdoor kunnen we steeds
meer diensten aanbieden.
Mocht iemand een tip hebben over iets dat men mist
in Loosdrecht, kom gezellig
langs in onze winkel en vertel mij je tip. Ik stel dit zeer op
prijs. We zitten 20 meter links
van de Albert Heijn!”

Wijdemeren
informeren

8 juni 2022

Wanneer maaien we
de berm?

Gemeentehuis eerder
gesloten

#mooiWijdemeren
@selma.van.dijk

Bekendmakingen

Het gemeentehuis sluit op 16 juni om 16.00 uur.
Ook is de gemeente vanaf 16.00 uur niet via
de telefoon bereikbaar. Dit in verband met een
interne afscheidsbijeenkomst voor de huidige
wethouders.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

In de Motivation to Move-week organiseert
de Mentelity Foundation op donderdag
9 juni samen met Nike een sportmiddag op
de Nike Campus in Hilversum. Van 15.00 uur
tot 19.00 uur zijn er clinics basketball, tennis,
skaten en crossfit. Iedere 45 minuten wisselen
de groepjes zodat iedereen alle sporten kan
uitproberen. Het terrein van de Nike Campus
is rolstoeltoegankelijk. Iedereen kan gratis
meedoen aan de activiteiten. Aanmelden
via: www.mentelityfoundation.org.

Eerste hulp bij energiecrisis

>

Het betalen van de energierekening
wordt steeds moeilijker. Zeker voor
mensen met een kleine portemonnee.
De Energiecoöperatie Wijdemeren
is daarom gestart met het project
‘Eerste hulp bij energiecrisis’.
Iedereen in Wijdemeren die moeite
heeft om de energierekening te betalen, kan hulp vragen. “We kijken
per woning wat nodig is”, vertelt
projectleider Marjolijn Bezemer.

Wat is ‘Eerste hulp bij energiecrisis’?
De overheid heeft geld gegeven om mensen
die moeite hebben om de energierekening te
betalen te helpen. Niet met geld, maar met

maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
de rekening omlaag gaat. Marjolijn Bezemer:
“We kijken eerst naar gedrag. Hoe gebruik je
energie en hoe krijg je dat gebruik omlaag?
Daarnaast hebben we budget voor kleine
energiebesparende maatregelen. Zoals
radiatorfolie, ledlampen en het afstellen van
de cv-ketel.”

Wie kan om hulp vragen?
Iedere inwoner van Wijdemeren kan om hulp
vragen. “We kijken per situatie welke hulp we
kunnen bieden, maatwerk dus”, vertelt Marjolijn
Bezemer. “We gaan bij iedereen thuis op
bezoek. Daar kijken we wat mogelijk en nodig
is. Sommige mensen hebben alleen advies

nodig. Anderen hebben meer concrete hulp
nodig.”Ze geeft een voorbeeld. “We waren
bij een inwoner waar alles al goed geïsoleerd
was. Toch konden we daar nog wel radiatorfolie aanbrengen en de temperatuur van de
cv-ketel omlaag zetten.”

Hoe vraag ik om hulp?
Hulp vragen is eenvoudig. Bel met
06 48 54 52 27 of mail uw naam en telefoonnummer naar marjolijn@ecwijdemeren.nl.
“Dan nemen wij contact op om een afspraak
te maken.” De actie is er voor huurders én
woningeigenaren. “We zijn er voor iedereen
die moeite heeft om de energierekening te
betalen.” Kijk ook op www.ecwijdemeren.nl.

Wanneer maaien we wel en wanneer niet?
In Wijdemeren is veel groen dat gemaaid moet worden. Maar, wanneer
maaien we wel en wanneer maaien
we niet? Maaien doen we alleen als
het nodig is, bijvoorbeeld voor de
veiligheid. Zo kunnen bloemen en
andere planten groeien, waardoor
insecten een fijne leefplek krijgen.
Al een aantal jaar maaien we in juni alleen
de vlakke delen van de bermen. Dit is nodig
voor de verkeersveiligheid, omdat de planten
en het gras anders over wegen en fietspaden
gaan hangen. Ook kan de berm niet voldoende water afvoeren.

Groeien en bloeien
Het overgrote deel van de bermen in Wij-

9 juni: sportmiddag

demeren is zo smal dat het niet mogelijk is
om bijvoorbeeld de kanten wel te maaien en
het midden niet. Dat kan maar bij een paar
bermen. De schuine delen (deze delen heten
de taluds) laten we met rust. Daar hebben
planten, insecten, vogels en zoogdieren alle
kans om te groeien en te bloeien. De taluds
maaien we daarom pas in oktober. Dat moet
omdat we anders niet bij sloten en vaarten
kunnen die moeten worden schoongemaakt.

Speelvelden
Openbare gazons maaien we het hele jaar
door. Het gras op een speelveld mag bijvoorbeeld niet te lang worden. Daarom maaien
we het gras tot een bepaalde hoogte. We
laten het maaisel liggen, zodat voedingsstoffen de grond in gaan.

Help mee: zeildag basisscholen

Op dinsdag 21 juni is er weer een zeildag
voor alle basisschoolleerlingen van groep 7
in Wijdemeren. Samen met een zeilinstructeur gaan de kinderen in een zeilboot het
water op. Voor deze zeildag is Team Sportservice nog op zoek naar vrijwilligers die
deze dag willen helpen als zeilinstructeur.
Aanmelden kan bij buurtsportcoach Floris:
frave@teamsportservice.nl.
>

Cleanup Loosdrechtse Plassen

Stichting SLOEP, duikcentrum Loosdrecht
en de gemeente organiseren zondag 26 juni
weer een schoonmaak van de Loosdrechtse
Plassen. We halen dit jaar niet alleen onder,
maar ook boven water de troep weg. Doet u
mee? We starten om 9.00 uur bij Jachthaven
Het Anker (Oud-Loosdrechtsedijk 117) en
sluiten om 16.00 uur af met een gezellige
borrel. We zijn op zoek naar vrijwilligers
met (of zonder) bootje en natuurlijk duikers.
Aanmelden kan via
dorpencoordinator@wijdemeren.nl.
>

Lokale omroep beginnen

De gemeente Wijdemeren heeft een lokale
omroep en GooiTv is de uitvoerende partij.
Zij verzorgt tv-uitzendingen in de regio.
GooiTv heeft van het Commissariaat van de
Media (CvdM) een aanstelling van vijf jaar
gekregen. Deze aanstelling loopt af op
2 april 2023. Dit betekent dat belangstellende
partijen zich kunnen inschrijven. De deadline
is 2 oktober 2022. Om in te schrijven en
voor meer informatie:
www.cvdm.nl/toestemmingen/lokaleomroep-beginnen.

Wijdemeren
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Eerste woning Kastanjelaan klaar voor Oekraïne-opvang
Vorige week is de eerste woning aan
de Kastanjelaan in Nederhorst den
Berg klaargemaakt voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.
Vrijwilligers van IJsclub Nederhorst
den Berg hebben zich enorm ingezet
om de woning gereed te maken en in
te richten. Op korte termijn zorgen
zij ervoor dat er aan de Kastanjelaan
nog drie extra woningen worden
ingericht.

In de afgelopen twee weken is ’t Drieluik in
Loosdrecht op één kamer na geheel
bewoond door Oekraïense vluchtelingen.
Aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg
zijn alle kamers nu bezet.

Regionale samenwerking
De samenwerking binnen de regio voor de
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft
goed. Wekelijks overleggen de gemeenten
om kennis met elkaar te delen zodat de
opvang zo goed mogelijk verloopt.

Totaal aantal opgevangen vluchtelingen
in Wijdemeren is op dit moment 108.
Hiervan zitten er 58 in een gemeentelijk
opvanglocatie; 50 Oekraïners zijn bij
particulieren opgevangen.

Bekendmakingen
Bouwen en wonen

zaakkenmerk Z.72539 (30.05.22)
- Vaartweg 20: plaatsen buitenberging,
zaakkenmerk Z.72424 (21.05.22)
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- Vuntuslaan 20: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.71597 (19.05.22)

Nederhorst den Berg
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

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

Ankeveen
- Hollands End 91: afwijken bestemmingsplan
realiseren Bed en Breakfast,
zaakkenmerk Z.72581 (31.05.22)

>

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

’s-Graveland

Ankeveen

- t.h.v. De boomgaard 7: bouwen poldergemaal
en doorvaarbare duiker,
zaakkenmerk Z.72467 (24.05.22)
- ’t Jagerspaadje 26: renoveren en uitbreiden
clubgebouw, zaakkenmerk Z.72498 (25.05.22)
- Leeuwenlaan 36b: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72422 (20.02.22)
- Noordereinde 249: bouwen drie woningen,
zaakkenmerk Z.72442 (23.05.22)
- Zuidereinde 21: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72500 (26.05.22)

- Harinxmahof 8 en 9: bouwen erker,
zaakkenmerk Z.71682 (24.05.22)

Kortenhoef
- Elzenhof 3: plaatsen airco,
zaakkenmerk Z.72409 (20.05.22)
- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72600 (01.06.22)
- Moleneind 2a: inrichten tijdelijk terras,
zaakkenmerk Z.72489 (25.05.22)

- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.71161 (20.05.22)
- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en
vervangen dakkapel voorzijde,
zaakkenmerk Z.70911 (01.06.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zonnepanelen, zaakkenmerk Z.71477 (01.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 3: aanbrengen nieuwe
dakkapel bestaande aanbouw,
zaakkenmerk Z.71167 (19.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: wijzigen
clubhuis, zaakkenmerk Z.70506 (23.05.22)
- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,
zaakkenmerk Z.70479 (24.05.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 33: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71708 (20.05.22)

- Middenweg 145b: verbouwen woning,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend om de realisatie van 32 woningen
aan de Herenweg 115/Cannenburgerstraat 5-7
mogelijk te maken. Ten gevolge van het wegverkeer op de Herenweg zullen 5 appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden
dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de
Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder voor deze appartementen in
ontwerp hogere waarden vastgesteld.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

De terinzagelegging van dit ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder was al
eerder gepubliceerd op 2 maart 2022. Dit ging
tegelijk met de stukken van het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning voor het plan Cannenburgerpark. Helaas was per abuis het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder niet
toegevoegd aan de gepubliceerde stukken.
Met deze publicatie wordt dit hersteld.

Ter inzage
>

Verlenging beslistermijn

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

Kortenhoef
- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en
vervangen van de dakkapel voorgevel,
zaakkenmerk Z.70911 (23.05.22)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken
uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (19.05.22)

- Bernard van Beeklaan 45: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met handicap belanghebbende
(bij GPP met aanvrager) (30.05.22 )
- Zuidsingel 52 , Kortenhoef: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
in verband met handicap belanghebbende
(bij GPP met aanvrager) (02.06.22 )
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Correctie

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
Nederhorst den Berg

> Bekendmaking wet geluidhinder
(ontwerpbesluit betreffende plan
Cannenburgerpark)

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen, Postbus
190, 1230 AD Loosdrecht. Degene, die haar/zijn
zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken
haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Kortenhoef
Kortenhoef

Loosdrecht
- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72469 (24.05.22)
- Drie Kampjes: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72502 (26.05.22)
- Eikenlaan 2: verplaatsen uitweg,
zaakkenmerk Z.72485 (25.05.22)
- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee
dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (25.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 28: afwijken bestemmingsplan gebruik als zonnestudio/beauty,
zaakkenmerk Z.72403 (19.05.22)
- Nieuw-Loosdrecht 175: verduurzamen woning
en plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72608 (01.06.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.72464 (24.05.22)
- Veendijk 2: plaatsen opslagcontainer,
zaakkenmerk Z.72412 (20.05.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.71613 (25.05.22)

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 juni 2022
gedurende 6 weken ter inzage. Voor het inzien
van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl of de stukken inzien bij de
balie van het gemeentehuis.
Ter informatie zijn de samenhangende stukken
van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
voor het plan Cannenburgerpark
(NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-on01)
nog altijd digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Cannenburgerweg 3, Ankeveen.
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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)

Wijdemeren
Donderdag 9 juni 2022
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Agenda
Agendacommissies
raadsvergadering
Datum:
12 mei
2021
Commissie
Ruimte
en Economie
Aanvang:
20.00 uur
Datum: woensdag
15 juni 2022

Overig

Vaste agendapunten*

Gecombineerde commissie Maatschappelijke Sociale
Zaken en Bestuur en Middelen
Datum: donderdag 16 juni 2022
Aanvang: 20:00 uur

Hamerstukken

Vaste agendapunten*

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

8. Bestemmingsplan Rading 128 Bespreekstukken

Hamerstukken

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

9. Krediet Meenthof

9. Zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio

Aanvang: 20:00 uur

10. Ontwerp vvgb parkeerplaatsen Fort Spion

Gooi en Vechtstreek

16. Vragenhalfuur
17. Sluiting

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander

Officiële bekendmakingen

11. Gewijzigd ontwerp vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b

10. Zienswijze begroting 2023 Tomin

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan

12. Geurverordening de Kwakel 8 te Kortenhoef

11. 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap

uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur

13. Behandelverzoek Dorpsbelangen onderhoud bruggen

12. Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap

aan via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035.

14. Behandelverzoek PvdA-GroenLinks Dennenlaan

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.
Bespreekstukken

Overig

13. Actualisatie grondexploitaties 2022

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

15. Vragenhalfuur

14. Behandelverzoek Dorpsbelangen Jeugdzorg

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

16. Sluiting

15. Behandelverzoek VVD ventilatie in schoolgebouwen

Bouwen en wonen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Foto van de week

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

Overig
>

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Gewijzigde ontheffingsdatum

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening

Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

> Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
onherroepelijk
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Zienswijze indienen

De Bandenmaat Driedorpenloop 2022

Foto: Helga Jansen (www.fotostudio68.nl)

Beroep indienen

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
COLOFON

#REN TEGEN
KANKER
Hoger beroep indienen
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

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.
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Rondje Wijdemeren

Rie Boeve: de grand old lady van Ankeveen
Door Ben Groenendijk

Negentig jaar is ze, maar
geen geranium te bekennen. Wel schilderijen die
ze zelf heeft gemaakt. Ze
is nog altijd vrijwijllger bij
Kunst aan de Dijk en vertelt enthousiast over David van Reybrouck, die er
onlangs sprak over het
democratisch gehalte van
ons kiessysteem, maar
vooral ook over het koloniale verleden van ons land
in Nederlands Indië.
Tot voor kort was Ria actief in
de Dillewijn, bij de geboorte
waarvan ze actief betrokken
was. Haar man Evert, fotograaf en kunstenaar, verloor
ze drie en een half jaar geleden. Nu stapt ze soms nog in
haar eentje in het 20-jaar oude
Volkswagenbusje. Rie Boeve:
‘Ja, ik ging onlangs naar een
crematie in Alkmaar en dacht:
waarom niet met het busje?
De verbazing van de familie
was groot toen ze me uit dit
niet meer zo glanzende busje zagen stappen.’ Rie moet
er weer om lachen. Maar de
ernst keert terug. ‘Het is het
busje waarmee Evert en ik
veel gekampeerd hebben.’

Negentiende eeuw
De woningnood in de jaren
vijftig bracht Rie en Evert naar
een huisje langs het Bergsepad, zo ongeveer halverwege Ankeveen en Nederhorst
den Berg. ‘Het was hier nog
wel de negentiende eeuw,
hoor. Geen waterleiding, helemaal niks. Het huis was toen
tweederangs, er was toen ook
woningnood. Nu staan passanten – en dat zijn er nogal
wat – er met jaloezie naar te
kijken. Niet helemaal terecht,
trouwens, want echt praktisch
is het niet. Je moet niet per
ongeluk wat vergeten in de
winkel. Ankeveen toen nog
zelfstandig. Toen we hier kwamen wonen was alles er nog,
een groenteboer, een slager,
een aantal melkboeren, een
kruidenier, noem maar op. Nu
niks meer, maar gelukkig wel
de geweldige markt.’
Raadslid
Rie zat lange tijd in de gemeenteraad, eerst voor de
PSP, later Groen Links. ‘Ik
hield ermee op toen Wijdemeren ontstond, ik was toen een
kleine twintig jaar raadslid.
Bijzonder in de begintijd was
dat er nog werd gerookt door
bijna iedereen. Dat zat ik dan
tussen, eerst als enige vrouw.

Ik ben toen maar gaan meeroken, anders was het niet te
harden.
Het was bij vlagen een woeste
tijd. Ik herinner me protesten
tegen de komst van buitenlanders, georganiseerd door de
Boerenpartij in De Drie Dorpen, meen ik. Ook de nodige
moties van wantrouwen passeerden er in die jaren.’
Jacht
Het is nu aan de orde van de
dag, maar ook Rie en Evert
zijn bedreigd. ‘Ik ben van de
natuur en principieel tegen de
jacht. Elk jaar stemde ik als

enige tegen de gemeentelijke begrotingspost die met de
jacht te maken had. De gemeente verhuurde jachtrechten op haar grond. ‘’Daar gaat
dat klotewijf’’, hoorde ik op een
dag vanaf mijn fiets roepen.
En even later werd er op me
geschoten, niet gericht, maar
toch. We kregen ook veel telefoontjes, vooral ’s nachts.
‘’We schieten je dood’’, riepen
ze dan. We hebben met onze
acties tegen de jacht wel successen geboekt, overigens.

ge keren lijstduwer geweest
op de lijst van Groen Links/
PvdA.’
Ankeveen
Rie wil graag zelfstandig blijven wonen (‘Ik ga hier niet
weg!’), werkt nog in de tuin,
schildert, zit in een literatuurclubje en voelt zich thuis
in ‘bruisend Ankeveen’. ‘Zo’n
gele brug, de film erover, de
officiële opening, het zijn toch
fantastische dingen? Ankeveen is mijn thuis!’

Nadat ik was gestopt met het
raadslidmaatschap, zo rond
mijn zestigste, ben ik nog eni-

Het Roer Om
De één krijgt het duwtje in de
rug door de coronapandemie.
Bij de ander klopt een midlifecrisis aan de deur. Wat de
reden ook is: deze geïnterviewden wagen een sprong in
het diepe en doen iets totaal
anders met hun leven.
Wil je ook in deze rubriek met
je verhaal? Mail: redactie@
dunnebier.nl
Lotte van Aerle (46) uit Kortenhoef
Was: projectmanager bij mediabedrijven
Is nu: opruimcoach
Tekst en foto: Karin Wesselink

“Mijn zoon heeft recht op z’n
eigen rommel”
“Na mijn studie toegepaste
communicatiewetenschappen
in Enschede rolde ik in het

werk dat ik vervolgens twintig
jaar bleef doen. De laatste tijd
deed ik dat projectmanagement als freelancer en mijn
arbeidsethos is dat je in dat
geval en ook als projectmanager nooit de vertragende factor mag zijn. Dus ik stond altijd
aan. En dat wilde ik op een
gegeven moment niet meer.
Ik werd er niet gelukkig van.
Ik had een paar jaar geleden
op Netflix de documentaire
Tidying Up with Marie Kondo
gezien. Ik vond het geweldig,
ook al is de documentaire heel
Amerikaans en is zij heel Japans. Maar ik vond de transformatie die je bij de mensen
ziet die volgens haar methode
opruimen geweldig. Het sprak,
denk ik, mijn innerlijke drive
voor orde en structuur aan. Ik
ben ons huis met haar methode gaan opruimen en ik voelde

wat dat met mijzelf deed. Overigens: mijn zoon heeft recht op
zijn eigen rommel. Maar eens
per week moet hij z’n spullen
wel opruimen, want dan komt
de schoonmaakhulp. En ik wil
natuurlijk niet m’n nek breken
op zijn kamer. Maar: ondertussen werd dus wel steeds
duidelijker dat ik professioneel
iets met dat opruimen wilde
gaan doen. Ik deed de cursus
bij De HuishoudCoach van
Els Jacobs. Toevallig viel dat
samen met het eerste coronajaar. Vooral toen ik een oefenklant had, wist ik: dit is wat ik
wil. Sinds dit jaar januari doe
ik het fulltime, bij particulieren.
Het is zo mooi dat je ziet dat
mensen zich tijdens het proces
realiseren wat ze hebben aan
spullen en wat het oplevert als
ze dingen wegdoen. Want je
kunt er onbewust last van heb-

ben. Al die spullen vragen aandacht en tijd. Ik als coach, gooi
niets voor mijn klanten weg.
Maar alleen al door er te zijn
en gericht vragen te stellen,
kunnen ze beslissen wat ze
weg kunnen en willen doen. Er
valt dan echt letterlijk een last
van ze af. Ze leren nieuwe gewoontes aan en die zijn voor

altijd. Het ondernemen vind ik
wel confronterend, want ik ben
een ongeduldig mens en om
klanten te vinden en wat op te
bouwen, is tijd nodig. Die tijd
heb ik wel doordat ik vorig jaar
extra klussen heb aangenomen en nu een financiële buffer heb. Dat is heel fijn.”
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Vogels op de Vuntus

Kidsyogakamp in Loosdrecht

Van unieke Porseleinhoen tot exoot Nijlgans
LOOSDRECHT
In het rapport Broedvogels de
Vuntus 2018 (Dirk Prop ism
Kees Blase) Vogelwerkgroep
Het Gooi en Omstreken ism
Natuurmonumenten zien we
ontwikkelingen. Positief is de
terugkeer van Snor, Blauwborst en Roodborsttapeut en
de stabiliteit van Bosrietzanger en de unieke Porseleinhoen. Negatief is de vermindering van Sprinkhaanzanger,
Rietzanger, Kleine Karekiet en
Rietgors en de enorme toename van de ganzen.

Nieuws van Jeugdschaatsen Loosdrecht
LOOSDRECHT
Ondanks dat de zomer nog
voor ons ligt, is Jeugdschaatsen
Loosdrecht
(JSL) al druk bezig met de
voorbereidingen voor het
nieuwe winterseizoen. Gelukkig hebben zich al veel
kinderen aangemeld, maar
we hebben nog enkele
plekjes vrij.
JSL verzorgt in het winterseizoen iedere zaterdag van eind
september/begin oktober tot
begin maart voor 150 kinderen
schaatslessen op de Vechtse
Banen in Utrecht. Met de bus
worden de kinderen vanaf het
Lindeplein naar de ijsbaan

gebracht en weer opgehaald.
Vertrek resp. rond 16.00
uur/17.00 uur/18.00 uur Ieder
uur heeft een eigen enthousiaste groep schaatsleiders en
coördinatoren die de kinderen
naar, op en van de baan begeleidt. Per uur worden de kinderen o.b.v. niveau verdeeld over
5 groepen.
Voor de nieuwkomers starten
we half september met een
kennismakingsmiddag.
Tijdens het seizoen zijn er speciale lessen met o.a. Sinterklaasspelletjes en een Jeugd
Elfstedentocht. Het seizoen
wordt afgesloten met diplo-

maschaatsen, waarna een diplomauitreiking volgt.
Vanaf 6 jaar totdat ze naar de
middelbare school gaan, zijn
de kinderen van harte welkom
bij JSL.
Lijkt het je leuk om volgend
seizoen te gaan schaatsen,
meld je dan snel aan via de
website www.jeugdschaatsenloosdrecht.nl
Tot slot zijn wij in het 3e uur
nog op zoek naar mensen die
het leuk vinden om een groepje kinderen les te geven….

Zomer op Kasteel-Museum Sypesteyn
LOOSDRECHT
Het Tuintheater geeft op donderdag 16 juni a.s. een try-out
voorstelling ‘God van de slachting’ in de tuin van het kasteel.
Al doet de naam anders vermoeden is het een KOMEDIE! De voorstelling begint om
14.30 uur.
Wegens het grote succes van
vorig jaar komt zaterdag 18
juni a.s. de ‘Poppenkast op de
Dam’ uit Amsterdam weer naar
Kasteel-Museum Sypesteyn.
Jan Klaassen en Katrijn gaan
weer leuke en spannende
avonturen beleven met jonkheer Henry van Sypesteyn! Er
zijn twee voorstellingen: om
13.00 uur en 14.30 uur.
Voor meer informatie, tickets
en prijzen: www.sypesteyn.nl

LOOSDRECHT
De zomervakantie komt
steeds dichterbij. Heb jij al
leuke plannen gemaakt?
Kidsyoga & Mind Loosdrecht
organiseert dit jaar 2 yogakampen. 2 dagen lang worden
kinderen van 4 t/m 12 jaar in
het weiland bij de boerderij
vermaakt met ontspannen én
leuke activiteiten zoals o.a.
yoga, mindfulness, (water)
spelletjes, dans, creativiteit
én een muziekworkshop (door
Robberts muziekschool).
Uiteraard wordt er gezorgd
voor gezond eten en drinken
en gaan de kinderen ook zelf
een eigen gezonde snack maken. Er is ruimte voor inspanning, ontspanning én natuurlijk
heel veel plezier! Spelender-

wijs maken de kinderen kennis
met yoga en mindfulness. Ramona benadrukt dat yoga niet
draait om hoe diep je buigt of
hoe lenig bent. ‘Het leert kinderen zich bewust te worden
van hun lichaam. Ook leren
de kinderen lief te zijn voor
zichzelf en anderen, want ook
tijdens de yoga doen we veel
oefeningen samen’. Er zijn
nog plekjes vrij dus jouw kind
kan nog mee op avontuur!
Er staan 2 kampen gepland:
yogakamp 1 op 20 en 21 juli.
Yogakamp 2 op 3 en 4 augustus.
Voor meer informatie en aanmelden: neem contact op met
Ramona via info@kidsyogaenmindloosdrecht.nl

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman
30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht

06 - 515 80 611
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Easysit betaalt

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

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

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 1 juni!

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
u nuDS17
op
zoek bent naar een
Sta-op
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
adviseursstoel
wetenof
hiermoeite
alles
mooie
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

Comfortbanken

Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties
Easysit D64

Easysit DS695

Thuisdemonstratie?

Easysit D72

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Bel voor
een GRATIS
afspraak
Easysit F35
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,- *

korting!

Easysit DS703

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

Meer dan
450
modellen op voorraad 1216 BX Hilversum
3772 MP
Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

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

