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Afscheid van vier
wethouders
Door: Herman Stuijver

constructieve, creatieve, leerzame, persoonlijk soms ook
pittige, maar vooral leuke periode waarin ik veel heb meegemaakt op allerlei gebieden”,
opent Joost Boermans

In samenwerking met
WIJDEMERENVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD

Gevoel
“Dat ik Wijdemeren nu echt
verlaat. Na ruim 20 jaar in de
gemeente gewoond te hebben
waarvan ruim 15 jaar politiek
actief te zijn geweest – in verschillende rollen waaronder 8
jaar als wethouder- kijk ik terug
op een zeer mooie, intensieve,

“Bij mij overheerst een goed
gevoel. Goed omdat ik dienstbaar heb kunnen zijn aan de
inwoners van Wijdemeren.
Dat is steeds mijn motivatie
geweest. Goed ook omdat we
belangrijke dossiers hebben
kunnen afronden”, zegt JanJaap de Kloet (6 jaar wethouder- red.). Jos Kea was slechts
15 maanden wethouder, hij
verving Jan Klink die een Kamerzetel kreeg. “Voor mij was
het een heel bijzondere ervaring. Ik had nooit van mijn leven gedacht ooit wethouder
te worden.” Kea geeft aan dat
hij blij is met de voortgang op

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
Ou

d-

Foto’s: (boven) Rosalie van Rijn(l), Joost Boermans(r) (beneden) Jan-Jaap de Kloet (l) en Jos Kea (r).
Foto’s: Douwe van Essen/ Saskia Luijer.

een aantal dossiers zoals het
Integraal Kindcentrum, de
Economische Agenda en de
Omgevingsvisie. Niet blij is hij
met de huidige staat van de financiën. “Een groot probleem
blijft het sociaal domein, waar
een aantal open-einde regelingen in zitten die het begroten
en voorspellen van de uiteindelijke uitgaven ernstig bemoeilijken.”
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Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

“Natuurlijk vind ik het jammer
te moeten stoppen als wethouder. Ik heb vier jaar lang met
plezier gewerkt aan het verbeteren van onze mooie gemeente”, zegt Rosalie van Rijn
“maar ik moet ook eerlijk zijn,
het is zeker niet alleen maar
teleurstelling, er valt ook een
last van mijn schouders af en
ik voel een stukje opluchting.”

Onze kantoren

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

TE HUUR
DeAnnepad
favoriete12makelaar
van
St.
te Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

40
m2 praktijkruimte
‘t Gooi
en de Vechtstreek
met gezamenlijke entree

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht (op afspraak)

Informatie
Tel.: 035 5827611

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

KAPPELLE
O.G. Loosdrecht
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
Tel 035 5827611

Het beste
Rosalie van Rijn is heel erg
trots op het dorpenbeleid. Echt
mooi om te zien dat een gemeente wel snel en praktisch
kan werken met inwoners-initiatieven te helpen realiseren.
“Maar het allerbelangrijkste
vind ik dat we mensen de zorg
hebben kunnen bieden die
ze nodig hebben, een mooi
minimabeleid in stand hebben gehouden en geen lange
wachtlijsten hebben binnen de
gemeente.“
Voor Jos Kea was de samenwerking met de ambtenaren en
externe partijen het beste van
de afgelopen periode. “Een
van de leukste dingen was het
voorlezen op onze scholen,
dat is gewoon een feestje om
te doen.” Jan-Jaap de Kloet
noemt een aantal dossiers als
zijn beste resultaten: Het vlot
trekken van Ter Sype.

AKELAARS.NL

Vrijdagavond wordt het
nieuwe college van B&W
geïnstalleerd, maar de
gemeente neemt ook afscheid van de vier wethouders uit de periode
2018-2022. Een terug- en
vooruitblik met Rosalie
van Rijn (CDA), Jan- Jaap
de Kloet (Dorpsbelangen),
Joost Boermans (D66) en
Jos Kea (VVD).

-Lees verder op pagina 3-
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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 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
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

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

ChillyHilversum

Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Coaching thuis 10-23 jr
bij autisme/ADHD
info:meijercoaching.nl
Wilt u graag opruimen?
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruimcoach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl
Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102
hulp in de huishouding
gevraagd voor 3 uren per
week 0355821726 of
0634924949

Aanmeten van
borstprotheses

Alarmnummer

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

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

(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:

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.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

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

!

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

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni
Vaderdag aanbiedingen:
Per stuk
Grote Mannenburger
100 gram

€ 2,95
€ 3,25

Americain van de 100 gram

€ 1,75

Dubbelgrote burger gemaakt van puur Beef

Limousin Entrecote
Mals vlees voor taaie kerels!

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

LINNERIEANNELIES.NL

De lekkerste Filet
Wijde omtrek!

Iedere woensdag: Gehaktdag
Iedere donderdag: Biefstukdag
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 17 juni t/m woensdag 22 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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Ook de intentieovereenkomst
tussen Afvalzorg en de bewoners aan de Emmaweg.
Daarnaast de eerste fase
van de bouw van de Porseleinhaven, het vaststellen van
de participatienota en veel
bouwplannen die doorgaan.
“Ook de vele gesprekken die
ik voerde met inwoners en recreatieondernemers over hun
problemen, wensen en ideeën.” Joost Boermans was het
meest trots op de Kortenhoefsedijk. Met goede participatie
van aanwonenden en door

een strak proces van uitvoering ruim een miljoen onder
het budget.
Opvolger
“Wat mijn opvolger zou moeten afmaken?” Jan -Jaap de
Kloet: “In ieder geval concrete
stappen zetten in het Gebiedsakkoord en de laatste fase
Porseleinhaven.” Voorts wil de
Dorpsbelangen-voorman dat
er woningbouw gerealiseerd
wordt, ‘in een mooie gemeente waar veel jongeren graag
wonen’. Rosalie van Rijn heeft
veel vertrouwen in haar opvolger Stan Poels: “Dat maakt het

een stuk makkelijker om het
straks los te laten.” Ze hoopt
wel dat het Rijk na al die jaren met wat meer geld gaat
komen. Ze raadt hem ook aan
om de kansen voor woningbouw aan het Kininelaantje
en aan de Loodijk met beide
handen aan te pakken. Joost
Boermans noemt drie dossiers: het realiseren van de
eerste wijken die van het gas
af gaan, de reconstructie van
de Nieuw Loosdrechtsedijk afmaken en de Middenweg verbeteren met breder fietspad.
“Ik zou mijn opvolger op finan-

ciën mee willen geven heel
veel aandacht te blijven geven
aan het verder versterken van
onze financiële organisatie en
systemen”, zegt Jos Kea.
Toekomst
“Ik heb niet de ambitie om een
zure oud-wethouder te worden
en zal me dan ook positief opstellen” zegt Rosalie van Rijn
over haar rol als CDA- oppositiepartij. Ze is nog niet enthousiast over het nieuwe coalitieakkoord. “We zullen vanuit
de oppositie dus aan de bak
moeten om zelf met plannen
te komen en daar heb ik heel

veel zin in!”
Jan- Jaap de Kloet is nu fractievoorzitter van Dorpsbelangen: “Wij zullen het nieuwe
college kritisch volgen maar
altijd met ons credo ‘een goed
voorstel is een goed voorstel’.
Joost
Boermans
wordt
D66-raadslid in Epe: “Zoals u
me kent, altijd positief maar
wel kritisch op de inhoud.”
Jos Kea: “Ik stop met de politiek maar zal de Wijdemeerse
politiek uiteraard met veel belangstelling blijven volgen.”

Recreatiesector en gemeente sluiten nieuw convenant
WIJDEMEREN
De Wijdemeerse recreatiesector en de gemeente
gaan een nieuw convenant
(water)toeristenbelasting
sluiten. Ook komt er een
adviescommissie die de
gemeenteraad gaat adviseren over planvorming
en de besteding van de
recreatiemiddelen.
Deze
commissie kan het college
ook advies geven over het
heffen en invorderen van

de toeristenbelasting.
Dat is de uitkomst van gesprekken tussen wethouders
Jos Kea en Jan-Jaap de Kloet
en een vertegenwoordiging
van HISWA-RECRON, het
Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren.
De gemeente en de sector
gaan zich richten op een eerlijke en zo efficiënt mogelijke
inning van de belastingen.

Ook het bestand van de toerisme- en de forensenbelasting wordt geactualiseerd. Dat
is nodig om een overzicht te
krijgen van het huidig aantal
verblijfsaanbieders en gasten.
Gemeente en sector krijgen zo
meer inzicht in de verschillende verblijfsvormen. Dat moet
leiden tot een eerlijke belasting van bedrijven en meer
geld voor verbetering, vernieuwing en toezicht.

Adviescommissie
De gemeente stelt een adviescommissie in die bestaat uit
een brede vertegenwoordiging
van de recreatiesector. Deze
commissie adviseert de gemeente over het waarborgen
en verbeteren van de kwaliteit
van het gebied en het terugvloeien van de opgehaalde
gelden.
Dit nieuwe convenant komt
voort uit een fors meningsver-

schil over de verhoging van de
forensen- en toeristenbelasting om het gat in de begroting
2022 te dichten. Recreatieondernemers waren hierover
boos. Zij vonden de verhoging
niet terecht, omdat zij onvoldoende geld terugzagen voor
recreatie en toerisme. Met
dit nieuwe convenant lijkt de
vrede getekend en blijft de
gemeente in gesprek met de
sector.

Alle hens aan dek voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Afgelopen vrijdag presenteerden de onderhandelaars van Dorpsbelangen,
PvdA-GroenLinks en VVD
het nieuwe Coalitieakkoord-Plus voor 20182022. Met de veelzeggende
titel ‘Alle hens aan dek’,
want dat geeft aan hoe het
met Wijdemeren verder
moet. Gemeenteraad en
college van B&W moeten
alles op alles zetten om de
basis op orde te brengen,
zowel financieel als organisatorisch.
In feite staat Wijdemeren
aan de rand van de afgrond.
Zover wilden de fractievoorzitters Sorrel Hidding (VVD),
Alette Zandbergen (DLP),
Stan Poels (PvdA/GrL) en formateur Gert Zagt (DLP) niet
gaan. Maar met een dreiging
dat de algemene reserve in de
negatieve cijfers zal eindigen,
staan alle lichten op rood. Van
7,6 miljoen naar 0 in 4 jaar is
een enorme tegenvaller. ‘De
financiële situatie is ronduit

slecht’ staat in het document
van 26 pagina’s. Het tekort
stond al op 1,1 miljoen voor
2022 en er komt zeker nog
meer bij. De nieuwe coalitie wil
zich richten op de begroting
2023, die willen ze sluitend
maken. Daarop ligt de focus
voor de komende drie maanden. Door alleen datgene te
doen wat realistisch is, waarbij
stevige ingrepen onvermijdelijk zullen zijn. Welke dat zijn,
kon formateur en beoogd wethouder financiën Zagt nog niet
zeggen. Er is na 3 maanden
formeren nog steeds een informatieachterstand, dus geen
duidelijk beeld van diverse
afdelingen op het gemeentehuis. Stan Poels die in het verleden uitte dat een zelfstandig
Wijdemeren onhaalbaar was,
ziet nu toch kansen zijn om
ambities waar te maken: “We
zullen een ultieme poging
doen, waarbij in het vervolg
alle opties open blijven.” Alleen al de boel financieel op
orde krijgen”, noemde Alette
Zandbergen een uitdagende
ambitie.

alitie de participatie meer
inhoud geven door onder andere merkbare invloed van
inwoners, het voorkomen
van onduidelijkheden en het
bereiken van moeilijke doelgroepen. Bovendien wil de gemeente zoveel mogelijk kennis
van inwoners actief benutten.
Duurzaamheid staat hoog op
de agenda. Denk dan aan de
energietransitie, bevordering
biodiversiteit, ‘van het gas af’,
klimaatadaptie en bescherming van natuur en landschap.
Een ‘Denktank’ van enthousiastelingen kan de gemeente
daarmee ondersteunen. Voor
het minimabeleid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening is veel aandacht. Het
succes van de dorpscoördinatoren en de ondernemersma-

nager wordt voortgezet, ze zijn
de ambassadeurs die dichterbij inwoners en ondernemers
staan.

wing om te zetten in woningen.
Tiny houses, kleinschalige
woonvormen, krijgen het label
sociaal.

Ook op het gebied van bouwen worden bestaande bouwprojecten doorgezet zoals Ter
Sype en Groenewoud. Wat het
nieuwe college in ieder geval
niet wil, is doorgaan met kansloze bouwprojecten. “Daarin is
in de afgelopen periode teveel
tijd en geld gestoken”, zegt
toekomstig wethouder Ruimtelijke Ordening Zandbergen.
Ze doelt daarbij op onder andere Zuidsingel Fase8. Als
Nederhorst-Noord weer op de
agenda komt, maakt de VVD
een voorbehoud om wel te
bouwen. Voorts ziet de coalitie
kansen om bestaande bebou-

17 juni installatie
In kort bestek worden in het
coalitieprogramma alle beleidsterreinen besproken, van veiligheid tot cultuur. In het slotwoord van ‘Alle Hens aan Dek’
schrijven de partijen dat ‘de wil
om de gemeente op een goede en verantwoorde manier
naar 2026 te leiden groot is’.
Op vrijdag 17 juni kunt u de
gaande en komende wethouders vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis bewonderen.

De komende jaren wil de coFoto: (v.l.nr.) Stan Poels, Gert Zagt, Sorrel Hidding en Alette Zandbergen.
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Providers klaar voor activatie

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

glasvezel Wijdemeren

José

uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

WIJDEMEREN
In de gemeente Wijdemeren is Glaspoort gestart
met de aanleg van de glasvezel. Inmiddels zijn de eerste woningen voorzien van
een eigen glasvezelaansluiting en gaat de uitrol in
hoog tempo door.
Via het netwerk van Glaspoort
kunnen verschillende providers
(internetaanbieders) hun diensten aanbieden, zodat bewoners straks kunnen profiteren
van de voordelen van glasvezel.
Provider PLINQ ( lokaal bekend
vanwege actieve betrokkenheid bij het glasvezelinitiatief
van Breedband Loosdrecht)
staat ook in de startblokken om

de eerste bewoners aan te mogen sluiten. ‘’Wij zijn verheugd
dat wij na eerdere pogingen
om glasvezel aangelegd te
krijgen in Nieuw-Loosdrecht
samen met Breedband Loosdrecht, nu de samenwerking
met Glaspoort hebben kunnen
vinden. Waardoor de hele gemeente Wijdemeren aangesloten gaat worden’’. Aldus Stephan Chung, werkzaam voor
glasvezelprovider PLINQ.
Op het glasvezelnetwerk van
Glaspoort zijn verschillende
providers actief. Door ook kleinere zelfstandige providers zoals PLINQ hun diensten aan te
laten bieden, krijgen bewoners
maximale keuzevrijheid om
een provider te kiezen die bij
hun past.

Provider PLINQ is de komende
weken lokaal aanwezig voor
informatie en advies. Op vrijdag 17 en woensdag 22 juni
zijn inwoners uit Wijdemeren
tussen 12.00 en 18.00 uur van
harte welkom tijdens de glasvezel overstapdagen. Locatie:
parkeerterrein Nootweg (t.h.v.
Jumbo) , Nieuw-Loosdrecht.

DorpsBelangen
Zorgen over de agrariërs in Wijdemeren

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

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

WIJDEMEREN
DorpsBelangen heeft met
zorg kennisgenomen van
de stikstof-plannen van
kabinet. “Onze eerste zorg
gaat uit naar de agrariërs
in onze gemeente die daarmee te maken krijgen”,
aldus Jan- Jaap de Kloet,
fractievoorzitter van DorpsBelangen in de gemeenteraad van Wijdemeren.
“Voor een deel van hen kan

het grote nadelige gevolgen
hebben. DorpsBelangen heeft
daarover al contact gehad met
LTO Noord. Dat stikstof een
probleem is en dat vermindering van de uitstoot daarvan
moet plaatsvinden zal geen
discussie zijn. De weg er naar
toe wel. DorpsBelangen deelt
de mening van LTO dat dat het
beste kan gebeuren via innovatie binnen de agrarische sector. Een keiharde reductie van
de veestapel kan niet aan de

orde zijn.” Bovendien moeten
maatregelen die gerealiseerd
worden, gebaseerd zijn op
berekeningen en niet op theoretische modellen. Vrijwillige
bedrijfsbeëindiging is uiteraard
altijd mogelijk. DorpsBelangen zal deze ontwikkelingen
en de effecten daarvan in de
gemeente – voor een sector
die het toch al moeilijk heeft –
nauwlettend blijven volgen.

Eerste hulp bij energiecrisis

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.
Een leuk baantje om wat bij teverdienen
in de buitenlucht.

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

WIJDEMEREN
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.
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.”
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.”
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.

Wijdemeren
Woensdag 15 juni 2022
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informeren

Agenda
installatie college
Agendaraadsvergadering
raadsvergadering
Datum:
12 mei17
2021
Datum: vrijdag
juni 2022
Aanvang:
20.00uur
uur
Aanvang: 19.00

Bespreekstukken

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u

5. Bespreken coalitieakkoord

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

1. Opening

6. Verkiezing en installatie wethouders

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

2. Afscheid van de wethouders Rosalie van Rijn,

7. Installatie nieuwe raadsleden

Jan Jaap de Kloet, Jos Kea en Joost Boermans

8. Installatie commissieleden

3. Vaststelling agenda

9. Diverse benoemingen

4. Mededelingen

10. Sluiting

Het Roer Om
Officiële

bekendmakingen

Mijn grootste fan is een buurmeisje van tien
wonen
De Bouwen
één krijgt heten
duwtje
in de
Tekst en foto: Karin Wesselink
rug door de coronapandemie.
Bij de ander klopt een midlifecri- “Toen ik op een thuiswerkdag
Aangevraagde
weer eens zat te schelden achsis> aan
de deur. Wat deomgevingsreden
vergunningen
ook is: deze geïnterviewden wa- ter het computerscherm, zei
mijn partner ‘Ga toch alsjeblieft
gen een sprong in het diepe en
brood bakken!’ En toen dacht
doen iets totaal anders met hun
ik: ja, ik moet er echt werk van
leven. Wil je ook in deze rubriek
gaan maken. Drie jaar gelemet je verhaal?
den raakte ik besmet met het
Mail: redactie@dunnebier.nl
Rob (41) uit ‘s-Graveland
Was: art-director
Is nu: zuurdesembrood bakker
bij Schuurdesem

zuurdesem, een heel natuur- ren naar andere broodsoorten, afnemer. Ondertussen bak ik
lijk proces is. De spanning van zoals croissants, bagels en twee dagen op bestelling, onhoe de broden zich in 36 uur focaccia. Doordat ik meer en der andere voor Proeflokaal
kunnen ontwikkelen, vind ik meer tijd stopte in het brood De Serre en ik lig in de Winleuk. Je moet met van alles re- bakken, eerst gewoon bij ons kel Land en Boschzicht van
kening houden: de buitentem- thuis in de keuken, verander- onze buurvrouw Sandra. Los
peratuur, de temperatuur
van de mijn kijk op het werken op daarvan bakte ik bijvoorbeeld
> Bestemmingsplan Eilandseweg
kantoor.Nederhorst
Te veel tijd achter
de ingrediënten die je
toevoegt
4a – woonschip,
deneen tijdens het Pinksterweekend
computer,
dat
paste
niet
meer 125 broden voor Wijnfestival
aan de bloem en Berg
het meel,
is onherroepelijk
hoe het deeg gaat rijzen in bij me. In het bakken ervaar Druif. De andere twee dagen
zuurdesembrood bakvirus via de koeling… Er kan van alles ik een bepaalde rust en stilte van mijn werkweek ben ik
aan het experimenteren met
vrienden in de Verenigde Sta- misgaan. Maar van die fouten die heel fijn is voor de balans, Overig
ten. Het sprak me meteen aan, leer je juist hoe het wel moet. naast mijn gezinsleven en een bakken. Dit jaar ga ik een opomdat het bakken zonder gist, Nu heb ik een aantal goede partner die veel werkt. Eerst leiding boulangerie doen en
ontheffingsdatum
verder werken
aan mijn onmaar in plaats daarvan met recepten en die wil ik doorvoe- dacht ik eraan om onze schuur> Gewijzigde
in de tuin te verbouwen, van- dernemingsplan. Mijn droom
daar de naam ‘schuurdesem’. is een soort bakkerscafé waar
Maar het was moeilijk om een je mijn brood kunt kopen in
geschikte betaalbare aanne- combinatie met lokale producmer te vinden, dus toen ben ik ten en koffie kunt drinken met
op zoek gegaan naar een an- een heerlijke sandwich. Zodra
> Verleende omgevingsverguneen locatie voorbij komt,
dere locatie. Doordat ik begonTerer
ningen (uitgebreide procedure)
inzage
met een crowdfunding merkte ben ik zeker geïnteresseerd.
ik dat er wel een markt is voor Het leuke is dat ik alleen maar
zuurdesembrood. Naast de enthousiaste reacties krijg op
donaties zocht ook voedselco- mijn brood. En mijn grootste
öperatie Ons Eten in Hilversum fan is een buurmeisje van
contact. Zij werden de eerste tien.”

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

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 omgevingsvergunKoninginnedag begin jaren zestig
ningen (reguliere procedure)

Bij feesten binnen de dorpsgemeenschap was de Algemene Muziekvereniging
Crescendo altijd van de partij. Hier staat de fanfare op het punt een bij de gymzaal
naast de Warinschool opgehaalde stoet gymnasten, onder vrolijke marsmuziek, over
de brug te leiden. De optocht, bestaande uit leden van de gymnastiekverenigingen
DIO en DES, is op weg naar de theetuin naast het kasteel om daar uitvoeringen te
gaan geven. Alle leeftijdscategorieën komen aan bod om hun wekenlang ingestudeerde oefeningen te laten zien aan de talrijk toegestroomde, nieuwsgierige ouders
en opa’s en oma’s. Crescendo trok daarna ongetwijfeld onvermoeibaar verder om
klanken uit te strooien in iedere hoek van het dorp, teneinde voor iedereen de feestvreugde te vergroten. Bij het net niet op de foto staande hotel-café-restaurant Den
Berg, beter bekend onder de naam ‘de Dames Bornheim’, mochten de muzikanten,
op uitnodiging van de Oranjevereniging, zo nu en dan wat uit komen rusten onder
het genot van een drankje.

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.

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

skbnm.nl
skbnm.nl

Gratis opleiding
in de kinderopvang
Kom bij ons werken!
Een nieuw diploma én gelijk (betaald!) aan het werk op één van onze kinderopvanglocaties in Gooise
Meren? Dat kan als je al een mbo (of hbo) opleiding hebt afgerond die in categorie A2 of B2 valt. Scan
de QR code of bel meteen voor een overstap naar het mooiste beroep dat er is: kinderen laten groeien,
bij de SKBNM natuurlijk!

Scan mij
voor meer
info!
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Zonovergoten Holland
Weekend bij KWVL
LOOSDRECHT
11 en 12 juni werden, onder
bijna ideale waterport-omstandigheden, de traditionele “Holland Weekend’
zeilwedstrijden gehouden.
Onder prachtige omstandigheden, naast de zon
werden de zeilers verrast
met een mooie wind, kwamen in totaal ca. 80 boten
aan de start, in de klassen
Pampus, 12 – voets jol en
Finn. De Pampussen domineerden het wedstrijdveld,
gevolgd door de 29 12voetsjollen.
In totaal voeren de zeilers over
de twee dagen 8 wedstrijden.
Zowel op zaterdag als op zondag konden 4 wedstrijden gevaren worden.
De wind was het gehele weekend met 8-12, knopen heerlijk
voor de zeilers. De wedstrijdleiding loste de problemen met
de optredende windshifts adequaat op. Door wijs beleid en

snel handelen van wedstrijdleider Hidde Jan Haven, konden
de wedstrijden zonder echte
problemen worden afgewerkt.
De strijd in de klassen was
hevig. In de Pampussen gaven Marc Neeleman en Paul
Bournas elkaar weinig toe. Bij
de Finnen was het spannend
tussen Johan van de Pavert en
Sibbe Godefroid. Van de Pavert trok na 8 wedstrijden toch
net aan het langste eind.
Ook bij de 12-voetsjol was het
spannend. Frans Smits en
Huub de Haas streden om de
eerste plaats. Huub de Haas
was de tweede dag ontketend
en maakte door zijn resultaten niet alleen zijn achterstand
van dag 1 goed maar versloeg
Smits met een verschil van
twee punten.
Alle zeilers konden terugkijken
op een mooi en goed georganiseerd zeilweekend. De complimenten voor de wedstrijdlei-

ding waren niet van de lucht
De belangrijkste uitslagen zijn:
Pampus: 1. Paul Bournas/ Sietse Klinkhamer. 2. Marc Neeleman / Thom v.d. Pol. 3.Jeroen
de Groot/ Richard Blickman
12- voets jol: 1. Huub de Haas/
Jelle de Haas. 2. Frans Smits/
Bob van der Pol. 3. Pieter
Prins/ Marjolijn Prins
Finn: Johan van de Pavert. 2.
Sebbe Godefroid. 3. Fred Richter
Volledige uitslagen vindt u
op https://www.kwvl.nl/uitslagen-2022

KWVL Regenboog Pinkster Event
was nat
Door: Frank Scheers

Zeilers houden van water.
Het liefst onder hun zeilboot. Water uit de lucht is
minder gewenst. Echter,
als je zeilt, weet je dat het
weer haar eigen gang gaat.
Zo ook tijdens het traditionele Regenboog Pinkster
Event dat de KWVL had georganiseerd en wel op 4 t/m
6 juni 2022.
Dit jaar hadden enthousiaste
bemanningen van 29 sierlijke
Regenbogen zich bij de organisatie aangemeld. In totaal waren 9 wedstrijden gepland. Het
werden er minder.
Zaterdag was een ideale zeildag. Een mooie wind uit het
noorden met een kracht tussen
de 10 en 12 knopen. De drie
geplande wedstrijden verliepen
op een aangename wijze en
wedstijdleider Sander Jorissen
besloot om aanvullend nog een

Foto: Annemieke Wiesman

vierde wedstrijd te laten varen.
Zondag begon goed en startte
met zonnestralen. De eerste
twee wedstrijden gingen voorspoedig. De twee wedstijden
na de lunch waren heel anders. De wind ging liggen en
de regen werd zonder pardon
vanuit de wolken richting de
Loosdrechtse Plassen en omgeving gedirigeerd. Resultaat
hiervan was het cancelen van
deze twee wedstrijden.
Maandag stonden de bemanningen weer helemaal klaar
voor een felle strijd. Op de
starttoren van de KWVL werd
om 9.00 uur 21 knopen wind

gemeten. Dit zou oplopen tot
25 knopen. Wedstrijdleider
Sander Jorissen besloot dat
varen niet verantwoord zou
zijn. Het startsein van 10.00
uur werd daarom ingeruild voor
de prijsuitreiking. Dit leverde
veel teleurgestelde gezichten
van de bemanningen op, want
slechts 6 van de geplande 9
wedstrijden waren gerealiseerd.
Eindstand: 1. Mark Neeleman,
Gerard van der Krogt, Pieter
van Reeuwijk. 2. Peter Bijlard,
Koos Jan van Brouwershaven,
Phillip Peter Plevier. 3. Marc
Blees, Wiebe Schippers, Dennis van Altena

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 15
juni. In TV Magazine wordt dit
keer stilgestaan bij het ornament op de Utrechtse Poort
in Naarden dat nu in de was
staat, in onder andere Ankeveen zijn er voetbal gerelateerde activiteiten in het kader
van De Nationale Voetbaldag
en de uitslagen van de examens zijn binnen voor de

leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor de Buitenspeeldag
in Bussum. Verder is er weer
een aflevering van ZinTV met
Wielie Elhorst en Leendert van
der Sluijs. Voor diegenen die
kijken via Ziggo: GooiTV is op
kanaal 48. Via KPN is dat kanaal 1432. Via T-Mobile is dat
kanaal 842.

9

Woensdag 15 juni 2022

Foto van de Week

Foto: Ton Keizer

NEDERHORST DEN BERG

Op de voormalige plaats van
de boerderij van Verweij zijn

vorige week de eerste palen
geslagen tbv het project Kas-

teelhoeve. Het project betreft
8 eengezinswoningen en 4 vil-

la’s en is gelegen naast Kasteel Nederhorst

De beste stuurlui aan wal

“Je hoeft niet bang te zijn dat je omslaat”
Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Symon (54), Mandy (47),
Saartje (11) en Jildou (10) uit
Ankeveen
Wat: Hangplek, een H-boot van
8 meter
Gekocht in: 2022
Ligt bij Watersportvereniging De
Spiegel, Nederhorst den Berg

Mandy: “Symon wilde graag
een schip dat heel snel is, voor
het wedstrijdelement. Ik heb ‘m
mede uitgekozen omdat je er
met z’n vieren in kunt slapen.
Als het dan op een vrijdagmiddag mooi weer is, dan vind ik
het heerlijk om te gaan varen.
Maar ik wil dan zo snel mogelijk stilliggen bij dat eilandje,
koelbox open, barbecue mee,
lekker zwemmen. En als je
dan de ochtend daarna wakker wordt, heb je het gevoel
dat je een weekend weg bent,
voor de deur. Voor mij is het
de eerste keer dat ik eigenaar
ben van een boot. Ze heette
eerst ‘Hangplek 65+’, maar die

65+ hebben we eraf gehaald.
‘Hangplek’ klopt voor mij wel.”
Symon: “Ik had als tiener een
houten zeiljachtje van zes meter, en ik heb ook één mast jolletje gehad.”
Jildou: “Maar nu hebben we
geen houten boot, want die
moet je onderhouden. En daar
houdt papa niet van.”
Symon: “Toen we hier kwamen wonen, fietste ik langs
wat jachthavens en vroeg ik
hier of ik een bootje kon huren.
Dat kon niet. Maar als ik lid zou
worden van de bouwcommissie kon dat in mijn geval voorrang opleveren bij het krijgen
van een ligplaats. Dus nu help
ik hier mee met klussen en onderhoud.”
Saartje: “Ik wil nu ook zeilles
nemen. Vaak ga ik op woensdagavond mee met papa als
hij gaat zeilen. Het lijkt me leuk
om te leren en te snappen hoe

het werkt met al die touwen.”
Mandy: “Ik zou wel kleurtjes op
die touwen willen, zodat ik het
ook snap.”
Symon: “Op een zeilschip hanteer je terminologie. Ik zou het
geen moeilijke woorden noemen. Er zijn inderdaad allemaal touwen, maar de één is
een ‘val’, de ander een ‘schoot’
en met de ander leg je de boot
aan.”
Saartje: “Mama werkt in Amsterdam bij een bedrijf met
rondvaartboten, dus we varen
ook weleens op de grachten.
Maar op die boten voel je niet
echt dat je vaart. Op een zeilboot wel.”
Jildou: “Mama vindt het soms
wel spannend als we heel
scheef gaan. Die gilt de hele
boel bij elkaar en dan gaat
ze binnen zitten met de ogen
dicht. Maar je hoeft helemaal
niet bang te zijn dat je omslaat.
Want er zit een kiel onder de
boot.”
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Boer en Voedsel
LOOSDRECHT
Boer en Voedsel: van het
land, direct in je groentemand!
Wil je groenten kopen die door
onze eigen boeren verbouwd
zijn? Dan is het collectief Boer
en Voedsel iets voor jou! Er
is een distributiepunt in Loosdrecht en meer afnemers zijn
welkom!
Wat is Boer en Voedsel? Boer
en Voedsel is ontstaan uit

een ideaalbeeld om iedereen
toegang te geven tot verse
voeding, direct van de boer.
Geen overbodige schakels in,
bijvoorbeeld, transport, zodat
alle producten zo vers mogelijk bij de eindgebruiker komen.

centraal punt opgehaald door
de distributeur van de betreffende woonplaats, waarna je
je bestelling in je eigen woonplaats op kunt halen. Zo heb je
de beschikking over groenten
direct en vers van de boer!

Het initiatief is enkele maanden geleden gestart en inmiddels is er een goed lopend
netwerk. Je plaatst je bestelling via de website, alle bestellingen voor één woonplaats
worden op zaterdag op een

Naast seizoensgroenten is het
assortiment al uitgebreid met
o.a. kaas. Ook is er iedere
week een voordelig groentepakket te koop. Neem een kijkje op de site en meld je aan!

Open dag
Boerderij van Herk

Naast onze bedrijfsbezichtiging zijn er leuke activiteiten voor jong en oud
zoals kalfjes kijken, rodeostier, tractorsafari tussen de koeien en de BBQ
staat aan voor een heerlijke maaltijd!

Oud-Loosdrechtsedijk 38a

25 juni

1231 NB Loosdrecht

13/18 uur

06-15615455 www.boerderijvanherk.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Spinners en spanners
Huismoeder, groot avondrood,
witte tijger, koperuil en een
rietvinkje… Dan denk je toch
snel aan een mevrouw die ervoor gekozen heeft om thuis
te blijven bij de kinderen, een
mooie zonsondergang, een
roofdier en een paar vogels?
Niets is minder waar.. het zijn
allemaal nachtvlinders! Vóór
de Corona-jaren organiseerde
Natuurmonumenten elk jaar
de Midzomernachtloop rond
de Ankeveense Plassen. Vast
onderdeel van het evenement
was nachtvlinders kijken. Met
een groot wit doek en een felle lamp verzamelde een deskundige nachtvlinders. Het
was een kwestie van wachten
totdat het donker werd en dan
ging er een wereld voor de
wandelaars open! De meest
prachtige exemplaren, door
het licht aangetrokken, landden op het doek.
Iedereen kan wel een paar
dagvlinders opnoemen. Het
oplepelen van soorten nachtvlinders blijkt veel ingewikkelder te zijn. Opmerkelijk: want
van de 2.400 soorten vlinders
in Nederland valt bijna alles
onder de categorie nachtvlinder (afgezien van 53 soorten dagvlinders). De meeste
nachtvlinders zijn wat moeilijker waar te nemen omdat
ze klein zijn (micro-nachtvlinders), maar er zijn toch nog
865 soorten nachtvlinders van
een flink formaat. En sommigen van die nachtvlinders kom
je vaker tegen dan je denkt.
Namelijk overdag!
Het verschil tussen dag- en
nachtvlinders is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn best
wat dagvlinders die ’s nachts
rondvliegen, maar ook nachtvlinders die overdag actief zijn.
Er zijn ongeveer 100 soorten
dagactieve nachtvlinders en
een bekend voorbeeld daarvan is de Sint Jacobsvlinder.
Hoe kun je dan wél zien of je
met een nachtvlinder te maken
hebt? De vleugelstand is een
goede graadmeter: dagvlinders klappen hun vleugels in
als ze stil zitten, terwijl nachtvlinders hun vleugels juist plat

leggen. Heb je goede ogen,
dan is er nóg een verschil
waar je naar kunt kijken. Dagvlinders hebben op het eind
van hun voelsprieten altijd
een knopje of verdikking. De
voelsprieten van nachtvlinders
lijken meer op een draadje of
een veertje.
De wereld van de nachtvlinders is mysterieus. Dat begint
al met de bijzondere namen
die de verschillende groepen
(families) nachtvlinders toebedeeld hebben gekregen. Zo
zijn er bijvoorbeeld spinners,
spanners, uilen, pijlstaarten,
bloeddrupjes en wortelboorders. Ook het feit dat ze vooral in de nacht actief zijn, helpt
mee aan hun mysterieuze imago. Wil je nu toch graag kennismaken met de onbekende
wereld van de nachtvlinders?
Dan is een kennismaking – zeker in juni en juli- zó geregeld!
Nachtvlinders leven, net als
dagvlinders, van nectar. Door
de geur van nectar na te bootsen met een papje van stroop
en alcohol (google even voor
het recept) en dat op bomen of
muren te smeren, trek je een
hoop nachtvlinders. Andere
tip: de Vlinderstichting organiseert op 1 juli de Nationale
NachtvlinderNacht met excursies door het hele land.
En soms is het ook een kwestie van goed om je heen kijken.
Tijdens mijn ochtendwandeling
met de hond zag ik vandaag in
een uitgebloeide sering een
prachtige lindepijlstaart zitten.
Mooi begin van de dag én gelijk een onderwerp voor mijn
column te pakken!
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Medailles voor Nilo in Amersfoort
LOOSDRECHT
Zaterdag 11 juni organiseerde Nilo samen met 2 andere
verenigingen de Middenbouw
wedstrijd van Rayon de Vechtstreek in Amersfoort. Om 7 uur
vertrokken we in diverse auto’s richting de turnhal om de
zaal aan kant te maken en de
vrijwilligers te instrueren.
In de eerste wedstrijd turnden Megan, Iris D en Sara, de
turnsters hadden er zin in en
turnden een goede wedstrijd.
Zelfs zo goed dat Sara bij de
prijsuitreiking de zilveren medaille kreeg omgehangen. Megan greep met haar mooie 6e
plaats net naast de medailles
en Iris eindigde op een knappe
11e plek.

Hierna was het de beurt aan
Anna, ze begon met 2 hele
mooie sprongen, maar werd
toen overvallen door de warmte. Na wat verkoeling en goede hulp van onze eigen Marina, die de EHBO verzorgde,
lukte het Anna toch weer door
te gaan! Super knap en stoer,
met een heel mooi resultaat,
want Anna werd 3e en won de
bronzen medaille.
In de derde ronde turnden
Diese en Sanne en scoorden
mooie cijfers. De balk was letterlijk en figuurlijk de valkuil dit
keer, maar toch eindigde Sanne op een 5e plaats en Diese
daar net iets achter op de 7e
plaats. Dus ook deze meiden
een mooi resultaat.
Hoe bijzonder dat er met de

Wijdemeren

Fotobijschrift: De zusjes Anna
(li) en Sara Kreuning (re) met
hun eremetaal

Nilo crew (bestuur en Leiding),
de turnsters en de ouders
weer zo’n gezellige en sportieve wedstrijddag van werd gemaakt. De trainsters Wilma en
Linda waren dan ook heel blij
met al deze hulp. De Nilo familie heeft zich weer van haar
beste kant laten zien!

Team Sportservice
WIJDEMEREN
Sinds het begin van 2022
is er een compleet nieuw
Team Sportservice team
gestart in Wijdemeren.
Team Sportservice organiseert verschillende activiteiten voor jong en oud en
staat voor klaar voor persoonlijk beweegadvies.
Sport & Spel
In carrousel vorm gaat buurtsportcoach Floris het komende jaar langs bij alle scholen
om op maandag en dinsdag
te sporten met kinderen van
groep 3 t/m 8. Meer informatie
vind je op www.noordhollandactief.nl.
1-1 Panna Knock-Out Toernooi   

In Loosdrecht, Kortenhoef en
Nederhorst den Berg vinden
er dit jaar weer Panna KnockOut toernooien plaats. Op 19
juni en 26 juni zijn de voorrondes in Nederhorst den Berg en
Kortenhoef. Jongeren tussen
de 8 en 18 jaar zijn van harte
welkom. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met
voetbaltoernooi.info@gmail.
com.
De Wandelchallenge
Ook is de Wijdemeren Wandelchallenge gestart. Twintig
weken lang kunnen wandelliefhebbers op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur wandelen. Het is een laagdrempelige wandelactiviteit, waarbij
iedereen op zijn of haar niveau
mee kan wandelen.

‘Kies je Club’
Het team helpt ook graag bij
het vinden van een sportclub.
Voor kinderen en volwassenen
die minder te besteden hebben, is er een mogelijkheid om
hulp te krijgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het
Volwassenfonds. Kijk op www.
kieseenclub.nl.
Meer informatie?
Alle activiteiten kun je vinden
www.noordhollandactief.nl.
Ben jij een sportvereniging of
aanbieder met een vraag of wil
je subsidie aanvragen via het
Sportakkoord, wil je beweegadvies of ben je opzoek naar
een leuke plek om te gaan
bewegen? Neem dan contact
op met Eva, via estam@teamsportservice.nl.

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting
WIJDEMEREN
De collecteweek van de
Maag Lever Darm Stichting
gaat van start op maandag
20 juni. Tijdens de collecteweek gaan 14.000 mensen
de straat op om te collecteren.
“Onze spijsvertering is van levensbelang. De Maag Lever
Darm Stichting draagt bij aan
baanbrekend onderzoek voor
een gezonde spijsvertering”

zegt immunoloog en microbioom-expert Eric Claassen.
Met de opbrengst van de collecte financiert de Maag Lever
Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken ligt de
focus op vroege opsporing van
spijsverteringskankers, betere
diagnostiek voor maag-, darm, en leverziekten en innovatieve behandelmethoden. Dit is
waarom zoveel collectanten in
actie komen: meer grip op de

Amicitia On Tour in

spijsvertering redt levens.
Van maandag 20 tot en met
zaterdag 25 juni kan er een
collectant bij je aan de deur
komen voor een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever Darm
Stichting hoopt op je steun!
Geef ook (gehoor) aan je
spijsvertering. We hebben er
allemaal één. Je kunt contant
geven aan de deur, maar ook
via de QR-code.

WIJDEMEREN
De 100-jarige fanfare Amicitia maakt een jubileumtour door Wijdemeren. Zaterdag 18 juni geeft het orkest
een reeks buitenconcerten
in Kortenhoef, Ankeveen,
Nederhorst den Berg en
Loosdrecht.
De jubilerende muziekvereniging trakteert de gehele
gemeente op feestelijke buitenconcerten. Bij activiteiten
in Kortenhoef is het orkest natuurlijk al vaker te beluisteren.
Zoals op Koningsdag, bij de
avondvierdaagse en de recente Meenthof braderie. Maar
buiten de dorpsgrenzen zijn

de optredens sporadischer.
Daarom gaat Amicitia 18 juni
on tour en doet daarbij alle
dorpskernen van Wijdemeren
aan. Iedereen is van harte
uitgenodigd om gezellig te komen luisteren!
10.00 – 10.45 uur Kortenhoef (De Fuik)
11.30 – 12.15 uur Ankeveen
(marktplein)
14.00 – 14.45 uur Nederhorst
den Berg (muziektent)
15.30 – 16.15 uur Loosdrecht
(Porseleinhaven)

Voorbereidingen Historisch
Festival in volle gang
VREELAND
Er is geen twijfel over mogelijk, het historisch festival
Vreeland is en blijft een uniek
oldtimer evenement met nationale en internationale deelnemers die meer dan 1200
voertuigen showen aan het
publiek. Het festival vindt dit
jaar plaats op 20 en 21 augustus met het thema ‘Industriële
revolutie’. Een aantal unieke
(stoom) machines van eind
18e eeuw komt een show geven. Op het historisch festival
ploft, puft, stoomt, draait en
beweegt alles. Deelnemers
aan dit populaire oldtimer evenement kunnen zich met hun
oldtimer voertuig vanaf heden
inschrijven via de website:
www.historie-herleeft.nl
Een nieuw onderdeel op het
festival is ‘Trekker-trek’ voor
standaard oldtimer tractoren.
Het wordt een spectaculaire
demonstratie. Natuurlijk zijn er
ook de vaste festival onderdelen zoals op zaterdagmorgen

de jongvee keuring en de vele
demonstraties van de oude
ambachtslieden die de vergeten beroepen weer uitbeelden
in de oud-Hollandse dorpsstraat en de gezellige markt.
Zaterdag, aan het einde van
de middag, gaan alle voertuigen weer een rondrit maken
door de regio. De zondag staat
in het teken van de verschillende muzikale live optredens
van verschillende regionale
bands, hierdoor ontstaat een
gezellige en ontspannen sfeer.

12

Woensdag 15 juni 2022

Geld nodig voor je
vakantie?

Zon, water, boten, leuke collega’s
en tegelijkertijd geld verdienen
met een af wisselende baan?

Wij zoeken enthousiaste vakantiekrachten
vanaf 16 jaar voor de leukste baan van
deze zomer:
pizza’s bezorgen op het water.
Vaarervaring

Vaarervering is een pré, maar geen
vereiste (dat kunnen we je zeker leren)

Werktijden

We zijn 7 dagen per week open, maar
bezorgen alleen bij mooi weer.
Je geeft je beschikbaarheid door en
wordt vervolgens ingeroosterd.
Dit kunnen hele of halve dagen zijn

(zowel middagen als avonden).

Me ld je n u a a n !

Meld je aan door een filmpje van
jezelf te sturen waarin je vertelt:
wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan
komt en waarom je bij ons wilt werken.
Dit filmpje mag je appen naar
Rianne 0651693476 of
e-mailen naar
info@jachtwerfvandusseldorp.nl

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

