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Gezellige kermis in Loosdrecht

NIEUWSSTER
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De kermis aan de Tjalk was
nog maar een paar minuten open afgelopen zaterdag of Boris kraaide al van
geluk. “Yes, hebbes!” Met
een grijper had-ie in 1 keer
een Squidgameknuppel te
pakken. Het begin van een
gezellige middag kermis,
Boris heeft zo’n 15 euro te
besteden.

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

Naast de Grijpshop kun je
touwtje trekken of eendjes
vissen. Even verderop lijken
de zweefmolen en draaimolen
aanlokkelijk. De nostalgische
zweefmolen is van ‘opgooier’
Dave Bakker uit Nederhorst
den Berg. Terwijl de zweefvliege
tuigen hoog in de lucht langs
zweven, is het genieten in het
zonnetje. Suikerspin, popcorn,
poffertjes en churros vullen
je maag. Je kunt ook naar de

Winners Cube die het gokken
in de bezoekers aanwakkert.
Nieuw lijkt de Pink Date waar
je met een schaartje een gie

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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gantische stoffen pop kunt los
knippen. Het springen aan een
elastiek bij Enjoy Bungee blijft
voor alle leeftijden een uitdae
ging. Verreweg het spannendst
is de Free Style waar je op een
grote bank heen en weer wordt
geslingerd. De kinderen, vanaf

1.40 m. staan in de rij voor een
ritje van 3,50. Dwars door de
Hollandse hits hoor je het gee
krijs van de kinderen. Een bee
tje uit balans stappen Jasmijn
en Victoria uit. “Heel leuk, maar
een beetje eng” roept Jasmijn.
“ Ik had kriebels in mijn buik”
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Voorkom een addertje onder het gras!
NVM aankoopexpert nodig?

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

vult Victoria aan “ ik had het gee
voel dat ik onder de stang zou
doorglijden.”
“We hadden vrijdag een goede
dag. Donderdag met die ree
genbuien was iets minder” zegt
organisator Welman. Hij is ook
de exploitant van hoofdattrace
tie Free Style en het eendjes
vissen. De grote klapper moet
de zaterdagavond worden.
Welman kent al zijn kermiscole
lega’s, hij regelt voor hen de
vergunningen en de plaatsvere
deling. Tussen maart en oktoe
ber reist de familie elk weeke
end naar een andere plaats
in Nederland. Het is de eerste
keer dat deze ‘kermisfamilie’ in
Loosdrecht bivakkeert. “Deze
locatie bevalt wel qua ruimte,
al is de ondergrond wat zacht.”
Meneer Welman hoopt dat de
gemeente Wijdemeren vole
gend jaar een nog betere plek
heeft. Misschien het SLOEPFeestweiland?
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Administratie / financiën

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

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

Senioren / Mantelzorg

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

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

Samen komen we er 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?

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

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

FAMILIEBERICHTEN
Diep bedroefd maar met dankbare herinneringen,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man
en onze geweldige vader

Bart

Weesp,

Bartholomeus Antonius Stalenhoef

Meer informatie?
Bel 1968
035 623 11 00
2 juni
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Nederhorst den Berg,
2 juli 2022

Caroline
Myrthe, Sophie, Roos

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Familie Stalenhoef
Utrechtseweg 110-B
1381
atie? Bel 035
623GT
11Weesp
00

rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Bart is overgebracht naar uitvaartcentrum Myosotis,
Utrechtseweg 110-B te Weesp (tevens bloemenadres),
alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden
op maandag 11 juli om 14.30 uur in
de aula van crematorium Laren,
Weg over Anna`s Hoeve 1 te Laren.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2022207

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Bollen ICT
Service aan huis
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Gastgezinnen gezocht voor
onze pupjes uit Z-Italië
Filosdogrescue.nl
Tel 0614125996
Tijdelijke opslagruimte,
garage, ruimte in schuur?
gezocht, voor stapelbare
dozen, kledingrekken
stoelen Liefst Loosdrecht
06 55 888 638 Loosdrecht
Mooie zomerbloeiers van
Zorgkwekerij Kostelijk
we hebben nog volop keuze
en nu tot eind juli 35 %
korting op je eindbedrag!
Middenweg 13 Nederhorst
www.kwekerijkostelijk.com
Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

Alarmnummer

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:

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
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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week t/m 13 juli
Kip Gyros pakket

Per pakket

€ 9,95

Gehaktbrood “BIEN SÛR”

Grote bonk
ruim 500 gr.

€ 7,98

500 gr. kipgyros, 4 echte Griekse pita’s
en een bakje huisgemaakte tzaziki
Naar Zuid-Limburgs recept;
zo uit de oven

Vleeswarentrio
Gebraden Gehakt, Kiprollade 3x100 gram
en Boerenham

€ 5,98

Beenhamsalade

€ 1,75

100 gram

Wij zijn wegens vakantie gesloten van ma.25 juli t/m di. 9 augustus
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 8 juli t/m woensdag 13 juli.

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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Burgemeester Crys Larson treedt toe tot het bestuur 			
van Waterrecreatie Nederland
Tijdens de vergadering van
30 juni 2022 is burgemeester
Crys Larson toegetreden tot
het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Stichting Waterrecreatie Nederland heeft
een algemeen maatschappelijke taak met als doelstelling

het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. De
stichting opereert als kennisen netwerkorganisatie. Het
bureau werkt intensief samen
met haar publieke en private
partners. De samenwerking is
gericht op agendering, afstem-

ming van beleid en plannen en
ontwikkeling en uitvoering van
publiek-private programma’s
en projecten.
“Blij en enthousiast stap ik
in dit bestuur. De gemeente
Wijdemeren geniet landelijk

bekendheid als waterrecreatiegebied. Het is een logische
stap om als burgemeester van
deze gemeente zitting te nemen in een stichting die de publieke en private belangen van
de waterrecreatie behartigt én
ondersteuning biedt aan alle

partijen om de breedte, intensivering en kwalitatieve verbetering van de waterrecreatie
(gebieden) te bevorderen.”

Het zou te mooi om waar te
zijn als iedereen na een sessie
op de voetbalschool voldoende tools heeft meegekregen
om zomaar aan te kunnen
sluiten bij een reguliere teamsport. We kunnen wel stappen
maken waardoor dit later wellicht tot de mogelijkheden behoort. Het voornaamste is de

kinderen met plezier en positiviteit te laten sporten in een
setting die rekening houdt met
hun mogelijkheden en hun uitdagingen.

Het bestuurslidmaatschap is
een onbezoldigde functie. De
benoemingstermijn is vier jaar.

Sporten met Buitenkanz!
LOOSDRECHT
Wie wordt er niet gelukkig
van een paar uurtjes in de
week lekker sporten. Voor
kinderen met een uitdaging als bijvoorbeeld autisme, ad(h)d zijn de vele
verwachtingen en prikkels
nog wel eens een hindernis om zich staande te
houden binnen een (team)
sport.
Buitenkanz kon mede dankzij
een subsidie van sportakkoord
Wijdemeren met deze doelgroep aan de slag om te kijken
hoe sporten wel mogelijk is. 18

mei startte een groep kinderen
in de leeftijd van 7-12 jaar met
een laagdrempelige voetbalschool op de velden van SV
Loosdrecht. Allemaal wilden
ze heel graag voetballen,
maar de stap naar een echte
voetbalclub was te groot.
Daniël Bartels, een ervaren
voetbaltrainer, is vol enthousiasme met de jongens aan
de slag gegaan en het plezier
straalde ervan af bij allemaal.
Voor Lisanne den Uijl en Bianca Mol van Buitenkanz, was
de eerste training een makkie.
De jongens waren ontzettend

blij dat ze konden voetballen,
waardoor Daniel het makkelijk
alleen af kon. In de loop van
de weken werd het duidelijker
waarom het voor deze kinderen soms lastig is om een training vol te houden. Door de
aanwezigheid van Buitenkanz
kon Daniel zijn aandacht bij
het geven van een leuke, uitdagende training houden. Buitenkanz kon de kinderen die
het even niet handelden apart
nemen, naar ze luisteren en
samen oplossingen bedenken
waardoor de training positief
vervolgd werd.

Er komt nieuw aanbod, houdt
onze website (www.buitenkanz.com) en facebookpagina
in de gaten!

Geslaagd 6e Loosdrechts Open
Door Agus Kukupessy en Ben
Walet

LOOSDRECHT
Op zaterdag 25 juni speelden golfers, dames en
heren uit Loosdrecht en
Wijdemeren, om het officiële golfkampioenschap
van Loosdrecht. Strijdperk
was de Par-3 golfbaan van
golfpark Spandersbosch
in Hilversum.
Onder perfecte weersomstandigheden werd het Loosdrechts Open Golf toernooi

voor de 6e keer gespeeld.
De aangekondigde regenbuien bleven uit en de deelnemers, zowel beginners als
gevorderden, hadden er veel
zin en nog meer plezier in.
Het bewijs dat deze wedstrijd
laagdrempelig is en voor ieder
niveau golfer van ons dorp iets
te bieden heeft.
Marion de Vries werd 1e,
op de 2e en 3e plek gevolgd
door respectievelijk Sander de
Kreek en Evert Weidner.

De stemming onder de deelnemers was geconcentreerd,
serieus, sportief maar bovenal
vriendschappelijk en gezellig.
Na afloop werden op de 19e
hole de individuele prestaties
onder het genot van een al
dan niet alcoholische verfrissing extra aangedikt en breed
uitgemeten.
Het was een geslaagd en gezellig toernooi dat de golfers
van ons mooie dorp wederom
dichter bij elkaar heeft gebracht.

Leer de Oude Hollandse Waterlinie kennen
REGIO
Fiets, wandel, ren of skate
langs de prachtige historie
en natuur van de Oude Hollandse Waterlinie en verzamel een unieke medaille.
Omdat de Oude Hollandse
Waterlinie 350 jaar bestaat,
is er een nieuw sportconcept
georganiseerd om historie, beweging en cultuur bij elkaar te

brengen. De route bestaat uit
168 kilometer verdeeld over
tien etappes. Je bepaalt zelf
of je één of meerdere etappes
aflegt. Onderweg ontdek je
de mooiste plekken en historische locaties, zoals: Unesco
erfgoed, forten, kastelen, musea, prachtige natuur, rivieren
en gezellige lokale horeca. Je
kan de Tour Oude Hollandse
Waterlinie afleggen tot en met

31 oktober 2022.
Wil jij ook een unieke medaille
verdienen en daarbij nieuwe
plekken/historie/cultuur
ontdekken? Schrijf je dan nu in
via website: www.tourdeoudehollandsewaterlinie.nl.

Volgend jaar spelen wij alweer
de 7e editie en heten wij golfers uit Wijdemeren graag welkom op de golfbaan. Ook dan
zal het strijdperk de niet eenvoudige maar wel mooie en
unieke Crailoobaan zijn.
De organisatie bedankt de
deelnemers en sponsoren
(GC Spandersbosch, Daan’s
Decorations, Ice Cream Bar
en Toko Tiga), zonder wie dit
golftoernooi niet mogelijk is.
Voor een impressie en uitgebreid wedstrijdverslag zie

Winnares Marion de Vries

onze website
www.loosdrechtopen.nl

Wijdemeren
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Voorlopige
raadsvergadering agenda
Agenda raadsvergadering
Datum:
12 mei 2021
Beste inwoners,
De laatste raadsvergadering
voor het zomerreces vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 juli. Op het moment hebben de
Aanvang:
20.00 uur
commissies nog niet plaatsgevonden en daarom delen we hierbij de voorlopige raadsagenda met u.

Datum: dinsdag 12 juli 2022
Aanvang: 20.00 uur
Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
9. Gunning aanbesteding accountant
10. Zienswijze begroting MRA
Bespreekstukken
6. Ontwerp-vvgb Bloklaan 22A
7. Ontwerp-vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 178
8. Bestemmingsplan ontsluiting Eilandseweg 32
9. Weigering vvgb Middenweg 100
10. Afgifte vvgb Nieuw-Loosdrechtsesdijk 2
Bouwen en wonen
11. Verlenen vvgb Slotlaan 4
12. Budgetten subsidies

13. Jaarstukken 2021
14. Voorjaarsnota 2022
Overig
15. Vragenhalfuur
16. Moties Vreemd aan de agenda
17. Sluiting

Officiële bekendmakingen

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt
u volgen via de website:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’)
(alleen audio)
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME

Oppositie vraagt naar waternatuur
belangen vragen hoe het
staat met de natuur in en
rond de Loosdrechtse
plassen. Mevrouw Kruijt
is verantwoordelijk voor
het water en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

>

Bestemmin

In de Gooi- en Eemlander
4a – woonsc
Vertrouwd, dichtbij voor:
VACATURE
stond vorige weekBerg
een is
veronhe
Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
●
APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
ontrustend
artikel
over
de
WIJDEMEREN
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
waterkwaliteit onder de kop
Direct aan het begin van
- 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
haar
wethouderschap
‘Waternatuur
Oostelijke
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
wordt VVD – bestuurder
Vechtplassen is afgelopen
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
jaren sterk achteruit gegaan’.
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen Els Kruijt stevig aan de
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
service
en
klantvriendelijk
is
aangeboren
tand
gevoeld.
OppositieDaar willen de heren NienTELEFOON:
035
- 582 62 32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris enpartijen
goede
CDA
en
Dorpshuis (CDA) en De Kloet (DB)
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
graag meer over weten. De
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg
Kloet had tot voor kort het
TECHNISCHE TOPPER Middenweg 101
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
Gebiedsakkoord in zijn wetSTUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN t.a.v.Jan Zwagerman Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
houdersportefeuille. De heren
ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL Vakgarage Richtlijn
COMMERCIEEL TALENT t.a.v.Jan Zwagerman
vragen of het bericht dat het
t.a.v. Jan Zwagerman
> Verleende omgevingsvergunWWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
slecht staat met de waterningen (uitgebreidezoprocedure)
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
natuur klopt. En wist de wetOf naar info@vakgaragerichtlijn.nl
HilversuM houder hiervan? Als het niet
t.a.v.Jan Zwagerman
zo slecht gaat, waarom komt
Landgoed
Zonnestraal
Natuurmonumenten dan met
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Loosdrechtse Bos 15
deze verklaring? Waar zijn
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
1213 RH Hilversum
de beweringen over lozingen
035 - 62 52 484
van gemeente, ondernemers,
recreanten en agrariërs op
www.tandheelkundezonnestraal.nl
gebaseerd, vraagt het tweeinfo@thkz.nl
tal zich af. Er is toch geïnvesteerd in de waterkwaliteit
> Bestemmingsplan Eilandseweg
door het
Gebiedsakkoord, wat
10 ws 02 – woonschip,
Nederzijn
dan
de effecten. Als het
horst den Berg is onherroepelijk
alarmerende artikel over de
slechte waternatuur> niet
juist herz
Partiële
plan Plasseng
is, willen de vragenstellers
Oud-Loo
dat mevrouw Kruijt 2013
het ontzeonherroepelij
nuwt.
En
als
het
echt
zo
matig
kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl
> Verleende omgevingsvergunis, dan willen CDA en Dorpsningen (reguliere procedure)
belangen een onmiddellijke
aanpak voor de komende jaren.
VACATURE

VACATURE

Door: Herman Stuijver

KlinieK HeiHof
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BoTox € 89,filleR € 195,-
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WWW.BOJOSCARWASH.NL

expert
Jan Vis AA
Accofis Accountants
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk

• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

1 op de 3
vrouwen krijgt
dementie
stopdementie.nu
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Maak uw woning
vakantieproof

Bekendmakingen

Op zoek naar iets leuks
om te doen?
Kijk op de digitale informatieborden aan de
ingang van uw woonplaats!

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Iedere tweede woensdag van de maand is
er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café in
Wijkcentrum de Koepel (Kapittelweg 399a, bij
winkelcentrum Kerkelanden) in Hilversum.
Het is een trefpunt voor mensen met
dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Elke bijeenkomst staat een thema
centraal. Het thema van deze bijeenkomst is
mantelzorgondersteuning. Het proces van
dementie verloopt meestal geleidelijk, de
mantelzorg wordt steeds groter. Hoe houdt
u evenwicht tussen draagkracht en draaglast? Hoe kan Respijtzorg u hierbij helpen?
Gastspreker is Amanda Minkema.

Cabomba?
Vaar er omheen!

>

Gaat u straks lekker het water op?
Let dan goed op of u cabomba tegenkomt en vaar er met een grote
boog omheen. Het is belangrijk dat
we er samen voor zorgen dat deze
exotische woekerende waterplant
zich zo weinig mogelijk verspreidt.

Omdat het zichzelf snel kan uitbreiden, vormt
de plant een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten
en dieren in de plassen. Het is onmogelijk de
waterplant volledig te verwijderen. Daarom
ligt het accent bij de aanpak van cabomba op
het voorkomen van verspreiding.

Cabomba komt uit Zuid-Amerika en is als
aquariumplant in Nederland terecht gekomen.
U herkent de plant aan zijn fijn vertakte bladeren. Meer informatie vindt u op
www.vechtplassen.nl/exoten.

Verzamel plantdelen
Planten die los raken kunnen verderop weer
wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet
door de planten heen te varen. Gebeurt dit
per ongeluk toch? Verzamel de losse plant-

Energietoeslag aanvragen
Heeft u de eenmalige energietoeslag
van 800 euro nog niet ontvangen?
Maar denkt u wel dat u er recht op
heeft? Dan kunt u de energietoeslag
aanvragen. Via de website of
schriftelijk.
Inwoners met een inkomen tot 120 procent
van het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Hoort
u bij die groep? U krijgt de toeslag dan niet
automatisch gestort.

Hoe kunt u de toeslag aanvragen?
U kunt de energietoeslag aanvragen via het
aanvraagformulier op
www.wijdemeren.nl/aanvragenenergietoeslag.
Wilt u de aanvraag liever schriftelijk doen?
Bel dan naar de gemeente voor een aanvraagformulier: telefoonnummer 14 035.

Alzheimer Café 13 juli:
Mantelzorgondersteuning

Inwoners die leven van een sociaal minimum
en bekend zijn bij de gemeente, hebben
de toeslag al ontvangen. U bent bekend
bij de gemeente als u de afgelopen drie
maanden een uitkering heeft gekregen van
de gemeente. U ontvangt bijvoorbeeld een
bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of
minimaregelingen.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van 800
euro netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

delen dan en gooi ze weg! Dit kan bijvoorbeeld op de oever, minimaal 1 meter van de
waterkant.

Neem ze mee
In de jachthavens staan vaak speciale bakken
waar u cabomba in kunt gooien. Komt u een
heel veld aan cabomba tegen, dan kunt u de
plant met een hark in zijn geheel verwijderen
en meenemen naar een veilige plek.

Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt!

Wil uw kind graag sporten of muziek maken,
maar is er thuis weinig geld? Misschien kan
het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen.
Het fonds betaalt de contributie of het
lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18
jaar uit gezinnen waar weinig geld is voor
sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.
Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland vindt u meer informatie over
het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u
vragen of hulp nodig bij het kiezen van een
sport- of muziekles? Neem dan contact op
met Eva Stam van Team Sportservice via
06-27 55 24 20 of estam@teamsportservice.nl.
>

Corona herhaalprik (2e booster)
beschikbaar voor 60+’ers

Voor 60+‘ers is de herhaalprik nog steeds
beschikbaar. De vaccinatielocatie van GGD
Gooi en Vechtstreek verhuist op 1 juli naar het
Hocras-gebouw aan de Franse Kampweg in
Bussum. Inwoners kunnen hier vanaf dinsdag
5 juli terecht voor een vaccinatie (openingstijden op prikkenzonderafspraak.nl).
>

Opening Bibian Mentel
Playground

De eerste Bibian Mentel Playground, op
Sportpark Loosdrecht, wordt woensdag
6 juli geopend! Jeugd is van harte welkom.
Er zijn demonstraties van pro’s, clinics en
bezoekers kunnen meedoen aan de eerste
wedstrijd op de pumptrack. De opening start
om 14.00 uur. Neem fiets, step, inline skates,
rolschaatsen of skateboard en natuurlijk een
helm mee. Kijk voor meer info op
www.wijdemeren.nl.

Wijdemeren
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Maak uw woning vakantieproof
Gaat u binnenkort op vakantie?
Check onze tips om uw woning
veilig achter te laten en energie te
besparen tijdens de vakantie.
• Trek alle stekkers uit het stopcontact en
schakel onnodige apparatuur uit. Zo voorkomt u sluipverbruik.
• Zet de mechanische ventilatie in de laagste
stand en zet ventilatieroosters open. Sluit
alle ramen.
• Maak gebruik van een tijdschakelaar om uw
woning bewoond te laten lijken, zonder dat
de lampen onnodig branden. Inbrekers
kennen deze truc. Zorg er daarom voor
dat het licht in verschillende kamers op

verschillende tijdstippen aangaan.
Er zijn slimme stekkers te koop waarmee u
vanaf het vakantieadres het tijdschema
kunt wijzigen.
• Draai de hoofdkraan van de watertoevoer
dicht.
• Zet de boiler van de Cv-ketel uit. Zo voorkomt u dat er onnodig water wordt
voorverwarmd.
• Zet de thermostaat van de verwarming laag
(ongeveer op 10 graden) of uit.

Bekendmakingen
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> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Geurverordening t.b.v. agrarisch
bedrijf De Kwakel 8 te Kortenhoef

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.71778 (20.06.22)
- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72600 (24.06.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij, een
geurverordening hebben vastgesteld voor het
agrarisch bedrijf aan De Kwakel 8 te Kortenhoef.

Loosdrecht

Inzage
De verordening ligt met ingang van 28 juni 2022
gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.
U kunt de geurverordening inzien op
www.overheid.nl. Ook kunt u een mail sturen
naar info@wijdemeren.nl, waarna wij u de
verordening digitaal toezenden.

- Zuidereinde 8: wijzigen gevel,
zaakkenmerk Z.73082 (28.06.22)
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in de
koepelzaak, zaakkenmerk Z.72835 (17.06.22)

- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72469 (24.06.22)
- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70875 (24.06.22)
- Eikenlaan 2: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.72485 (20.06.22)
- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee
dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (24.06.22)
- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72365 (24.06.22)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.70867 (20.06.22)
- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.71997 (24.06.22)

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

- Gabriëlweg 2: uitvoeren geluidsisolerende
maatregelen gevels, zaakkenmerk Z.73100
(29.06.22)
- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,
zaakkenmerk Z.73022 (24.06.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.71613 (20.06.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij het voornemen hebben
om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het
bestemmingsplan ‘Plassengebied Loosdrecht
2013’ t.b.v. het realiseren van 50 parkeerplaatsen
met bijbehorende voorzieningen t.h.v. Bloklaan 9
te Loosdrecht (t.b.v. Fort Spion).

Bouwen en wonen
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Frans Fennishof 4: verbreden dakkapel,
zaakkenmerk Z.73121 (30.06.22)
- Herenweg 87: vergroten balkon,
zaakkenmerk Z.73083 (28.06.22)
- Hollands End 91: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72992 (23.06.22)

Breukeleveen
- Herenweg 21: verplaatsen slipway en uitbreiden
steigers, zaakkenmerk Z.72901 (21.06.22)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Rectificatie

Loosdrecht
- ’t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen,
zaakkenmerk Z.72839 (17.06.22)
- Meidoornlaan 37: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.72815 (16.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 271: vernieuwen steiger
en plaatsen steiger, zaakkenmerk Z.72951
(22.06.22)
- Ruysdaellaan 17: vervangen dakkapel,
zaakkenmerk Z.73084 (28.06.22)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 13: bouwen woning met
rietenkap, zaakkenmerk Z.73110 (29.06.22)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken
tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning op de Zuwe 21 te
Kortenhoef. Het juiste adres moet echter zijn
Zuwe 21a te Kortenhoef.
Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw op de Vuntuslaan
76 te Loosdrecht. Het juiste adres moet echter
zijn Vuntuslaan 73 te Loosdrecht.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
het realiseren van 50 parkeerplaatsen met bijbehorende
voorzieningen thv. Bloklaan 9
te Loosdrecht
>

Op 23 juni 2022 heeft de gemeenteraad een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van
7 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken
ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Bloklaan 9 te Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV04Bloklaan92022-on01
Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan
kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

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

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
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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)

Colofon
Woningstichting
Vecht en Omstreken
Bezoekadres:
Poeldijk 2, Breukelen
di. en do. 8.30-11.00 uur
Schoolweg 5A, Kockengen
di. 8.30-11.00 uur
Lindelaan 100, Loosdrecht
wo. 8.30-11.00 uur
Buiten deze tijden kunt u alleen op
afspraak langskomen.
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Reparatielijn: 0346 74 51 57
Algemeen telefoonnummer:
0346 25 94 90
E-mail: info@vechtenomstreken.nl

Kon. Wilhelminaweg en
Kon. Julianaweg in de steigers
We zijn gestart met het renoveren van de woningen aan de Kon. Wilhelminaweg
en Kon. Julianaweg in Loenen aan de Vecht. Na een uitgebreid participatietraject
zijn de bewoners akkoord gegaan met de renovatieplannen. Mark Drost (directeur
Woningstichting Vecht en Omstreken): “Onze bewoners krijgen een duurzame en
comfortabele woning na uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden
zullen wel wat overlast veroorzaken. Samen met de aannemer doen we ons best om
dit te beperken. Na alle werkzaamheden hebben de woningen straks zonnepanelen
op het dak en een energielabel A.”
den noodzakelijk. We laten bijvoorbeeld
gevels, kozijnen en daken nakijken en
herstellen. Daarnaast brengen we wijzigingen aan waarmee de woningen duurzamer
worden. Zoals extra isolatie en zonnepanelen.

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

Wat gaan we doen
Enerzijds voeren we noodzakelijk onderhoud uit aan de woningen. Gezien de
ouderdom en de staat van de woningen
zijn bepaalde onderhoudswerkzaamhe-

Goede begeleiding
Onze partner Van Wijnen gaat de werk
werkzaamheden voor ons uitvoeren. Vooraf
Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we
met de bewoners keukentafelgesprekken
gevoerd en individuele afspraken gemaakt.
Tijdens de uitvoering worden de bewoners
begeleid door Van Wijnen.
Huurverhoging en besparing
De totale renovatie kost ongeveer 8 miljoen euro. Een deel hiervan is onderhoud
en een deel is investering in extra comfort

en verduurzaming. Voor een deel van de
investering in verduurzaming wordt een
huurverhoging doorgevoerd. Mark Drost
zegt hierover: “In deze tijd waarin alles
duurder wordt, letten we op de betaalbaarheid van onze woningen. Tegenover de
huurverhoging voor verduurzaming staat
een besparing op de energielasten. Uit
berekeningen blijkt dat deze besparing op
energielasten groter is dan de huurverhoging. De verwachting is dat de woonlasten
van de bewoners gemiddeld omlaag gaan”.
Meer informatie
Naar verwachting zijn de werkzaamheden
in mei/juni 2023 afgerond. Meer informatie vindt u op onze website: www.vechtenomstreken.nl.

In het eerste kwartaal van 2022 hebben
wij een aantal bewonersbijeenkomsten
georganiseerd. Doel was om input op te
halen voor ons nieuwe ondernemingsplan.
We hebben veel mooie gesprekken en
ontmoetingen gehad tijdens deze bewonersavonden. In mei/juni hebben we een
grootschalig onderzoek laten uitvoeren
onder al onze bewoners. Daarmee willen
we de beleving van het wonen in onze woningen in kaart brengen. De staat van onze
woningen en hoe we de tevredenheid van
onze bewoners kunnen verhogen.

Nieuwbouw
Wilhelminastraat
Breukelen bijna klaar

Samen
De bijeenkomsten en het onderzoek geven
ons een mooie inkijk in de beleving van
onze huurders. We willen betrokken zijn
bij wat er leeft in de kernen. We willen
open in gesprek zijn met onze huurder.
We willen samen zorgen voor goed wonen. We waarderen de inbreng en betrok
betrokkenheid van alle aanwezigen daarom zeer.
Resultaat
Voor het einde van dit jaar stellen we een
nieuw ondernemingsplan op en een concreet jaarplan voor 2023. We zijn ambitieus en willen graag investeren in nieuwe woningen, betaalbare woningen en
duurzame woningen. Helaas kan dit niet
allemaal tegelijkertijd. Daarom moeten we
keuzes maken. Bent u benieuwd wat onze
strategie wordt voor de komende jaren?
Houd onze berichtgeving in de gaten.

Huurdersportaal
Veel van onze huurders hebben het
huurdersportaal al gevonden. U vindt
hierin bijvoorbeeld uw huurovereenkomst, huuropbouw, woningwaardering of betalingsachterstanden. U kunt
overlast melden of een betaling regelen.
En nog meer. De functionaliteiten
worden steeds verder uitgebreid.

Stijgende energieprijzen,
stijgende woonlasten
Iedereen heeft te maken met flink stijgende kosten voor het gebruik van energie. Die energie hebben we bijvoorbeeld
nodig om ons huis te verwarmen en om
warm te douchen. Wat doen wij als corporatie en wat kunt u zelf als huurder
doen om de kosten te beperken?
Woningen verduurzamen
Arnold Takens (Woningstichting Vecht en
Omstreken): “We investeren in het isoleren van woningen en het aanbrengen van
nieuwe, duurzame manieren van verwarmen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen
van zonnepanelen of een warmtepomp.
Doordat het verwarmen van de woning
minder energie kost, gaan de woonlasten
voor huurders omlaag. Dit effect wordt helaas deels afgezwakt door de hogere energieprijzen”.
Investeren in duurzaamheid doen we tegelijk met noodzakelijk onderhoud aan
de woningen. Hierbij kiezen wij ervoor
om straten met woningen met een slecht
energielabel als eerste aan te pakken. Om
kosten te spreiden en projecten zorgvuldig
voor te bereiden, voeren we op dit moment
één groot project per jaar uit. Dit jaar zijn
we gestart met de renovatie en verduurza
verduurzaming van 93 woningen aan de Kon. Wilhelminaweg en Kon. Julianaweg in Loenen
aan de Vecht. Voor de Weth. Van Doornweg in Kockengen en de Bisschopswater
in Breukelen zijn we in overleg met de
bewoners om hun woningen volgend jaar
duurzamer te gaan maken.
Daarnaast plaatsen we zonnepanelen op
diverse daken. Bewoners kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij ons. Op ba
basis van de geschiktheid en ligging van het
dak wordt bepaald of uitvoering mogelijk
is. Vanuit efficiency en kostenoverweging

worden zonnepanelen per groep woningen (rijtjes of complexen) aangebracht. Dit
noemen wij projectmatige aanpak. Meer
informatie hierover leest u op onze website.
Wat kunt u zelf doen
Het begint bij inzicht in uw verbruik. Met
een slimme meter kunt u elke maand van
uw energieleverancier een overzicht krijgen
van uw energieverbruik en de geschatte kosten. Sommige energieleveranciers
hebben een speciale app en er zijn diverse
energieverbruiksmanagers waarmee u heel
nauwkeurig inzicht krijgt in uw energieverbruik.
Natuurlijk is het fijn als het in huis lekker
warm is, maar door slim te verwarmen
kunt u veel besparen. Verwarm geen ruimtes waar u niet bent en laat verlichting en
apparatuur niet onnodig aan staan. Kijk
ook of uw huishoudelijke apparaten energiezuinig zijn. Op de website van Milieu
Centraal vindt u veel tips om energie te
besparen.
In uw gemeente is het mogelijk een gratis
gesprek aan te vragen met een energiecoach. Hij geeft u een energiebesparingsadvies en u ontvangt daarbij ook een
bespaarbox met energiebesparende producten en materialen. Wilt u zo’n gratis
energieadviesgesprek aanvragen? Dan kunt
u zich bij ons aanmelden en brengen wij u
in contact met de adviseurs van Energiecoöperatie Wijdemeren of De Jong Milieu
Advies voor Stichtse Vecht.
Compensatie voor stijgende energieprijzen
Hoge energierekening en laag inkomen? U
heeft misschien recht op een energietoeslag
van € 800 vanuit de gemeente. Lees meer
over de mogelijkheden op onze website of
facebook.

U vindt nu onze jaarstukken over 2021
online. En ook een verkorte versie met
wat relevante cijfers visueel weergegeven. Ga naar onze website om deze
documenten te bekijken.

Mutatieproces
digitaal
Als u een woning van ons gaat huren of als
u uw huurwoning bij ons opzegt, noemen
wij dat een mutatie. En we hebben nu ons
mutatieproces volledig gedigitaliseerd. Dat
betekent dat we alle afspraken meteen in
de woning online vastleggen en ondertekenen. Hiermee is het proces makkelijker
en sneller geworden.

Drie sloopwoningen
De woningen aan de Kon. Wilhelminaweg 7, 9 en 11 worden binnenkort
gesloopt. We bouwen hiervoor in de
plaats drie nieuwe woningen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de
werkzaamheden.

www.vechtenomstreken.nl

Input van onze
bewoners

Jaarstukken 2021

Op 3 juni werd het hoogste punt van
de bouw bereikt van de nieuwe appartementen aan de Wilhelminastraat in
Breukelen.
Twaalf nieuwe duurzame appartementen
worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. De woningen zijn inmiddels al
verdeeld via WoningNet. Woningzoekenden uit Stichtse Vecht kregen voorrang bij
de toewijzing.

Van Groot naar
Beter in
Stichtse Vecht
De woningcorporaties in regio Utrecht
hebben onderling afgesproken om een
aantrekkelijke regeling voor de nieuwe
huurprijs aan te bieden wanneer huurders kleiner gaan wonen. Uw nieuwe
netto huurprijs wordt maximaal E 50
hoger dan wat u nu betaalt aan netto
huur. Alle corporaties in de regio doen
mee, dus de afspraak geldt ook als u
naar een andere corporatie verhuist.
Hoe dit precies werkt, leest u op de
website van WoningNet.
Woonsubsidie in Wijdemeren
In de gemeente Wijdemeren is er voor
huurders van 65 jaar die kleiner willen
wonen een woonsubsidie. Meer informatie en aanvragen via de gemeente.

Even voorstellen: Heidi
Maak kennis met onze betrokken, behulpzame collega Heidi. Ze staat altijd voor u
klaar met een luisterend oor of een praktische oplossing. Heidi is één van onze woonconsulenten.

Het is fijn om gehoord te worden en mee
te kunnen praten over de inhoud van het
werk wat we doen. En het is belangrijk om
als team met elkaar af te stemmen en de
neuzen in dezelfde richting te houden.”

Voortdurend veranderen
Heidi werkt al bijna 29 jaar bij Vecht en
Omstreken. “Er is in die tijd heel wat veranderd. De woningmarkt, de manier van werken, de wet- en regelgeving. Alles verandert
voortdurend. Dat zorgt steeds voor nieuwe
uitdagingen. In de afgelopen jaren heb ik
heel wat cursussen en trainingen gevolgd
om mijn vakkennis op peil te houden.”

Heidi is een betrouwbare, stabiele factor
binnen ons team. Ze zet zich in voor de
huurder en voor de ontwikkeling van het
team en de organisatie. Met haar passie en
humor zorgt zij waar nodig voor nieuwe
inzichten.

Ambitieus
“We werken in een kleine organisatie, waarin collega’s weten wat ze aan elkaar hebben.
Er is veel te doen en de werkdruk is hoog.
We zijn als organisatie erg ambitieus, maar
we kunnen niet alles tegelijk doen. We
moeten keuzes maken. We helpen elkaar zo
goed mogelijk en we staan open voor verbeteringen in het werkproces.”
Doen we het goed
Voor de komende jaren wordt er een nieuw
ondernemingsplan opgesteld. Alle medewerkers worden hierbij betrokken. “Het is
belangrijk om af en toe even rustmomenten in te bouwen. Om even uit de dagelijk
dagelijkse werkzaamheden te stappen en kritisch
te kijken of we het nog goed doen. Want
uiteindelijk doen we het voor de huurder.
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Cleanup Loosdrechtse Plassen
levert veel op
Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

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

LOOSDRECHT
Twee kliko’s vol met glas,
tweeënhalve bedrijfsafvalcontainers met grofvuil,
stukken polyester boot,
barbecue-onderdelen en
zelfs huisraad. De cleanup
van de Loosdrechtse Plassen heeft zondag veel opgeleverd.

ven water hebben weten te
halen”, vertelt dorpscoördinator Bas Immerzeel. “Veel
plastic flesjes, blikjes en glas.
Maar ook isolatiemateriaal,
touw, huisraad en zelfs autobanden.”

De schoonmaakactie is georganiseerd door Stichting
SLOEP, duikcentrum Loosdrecht en de gemeente Wijdemeren. Bij de actie zijn veertig
mensen betrokken. Zij hebben
de hele dag op, bij en zelfs
onder het water afval weggehaald.

Neem afval mee naar huis
De dorpscoördinator roept iedereen dan ook op: “Geniet
van de Plassen, maar gooi je
vuil niet overboord. Neem je
afval mee naar huis en gooi
het daar weg.” Vuil in het water gooien is niet alleen slecht
voor de natuur en de dieren
die op en rond de Loosdrechtse Plassen leven, maar ook
gevaarlijk voor zwemmers.

Kersverse wethouders Els
Kruijt en Stan Poels gaven
bij Jachthaven het Anker de
aftrap. Vervolgens gingen duikers van Duikcentrum Loosdrecht het water in om allerlei
vuil van de bodem te halen.
“Het is ongelooflijk wat zij bo-

Immerzeel is erg blij met alle
vrijwilligers en organisaties die
de cleanup mogelijk hebben
gemaakt. “Natuurlijk de Stichting Sloep en Duikcentrum
Loosdrecht, maar ook Jachthaven het Anker, Trapkano.nl,
Natuurmonumenten en zoveel

anderen.” Stiekem hoopt Bas
Immerzeel dat zo’n grootscheepse schoonmaakactie
volgend jaar niet meer nodig
zal zijn. “Dat zou mooi zijn.”
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GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag 6
juli:
In TV Magazine wordt dit keer
onder andere stilgestaan bij
een zogenaamd Cuba festival

in Huizen. Daarnaast zijn er
nog andere regionale onderwerpen. Herman Stuijver stelt
de vier nieuwe wethouders in
Wijdemeren voor en gaat in
op het coalitieprogramma. Het
gaat om Els Kruijt (VVD), Stan
Poels
(PvdA/GroenLinks),

Alette Zandbergen en Gert
Zagt (beiden van De Lokale
Partij). Voor diegenen die kijken via Ziggo: GooiTV is op
kanaal 48. Via KPN is dat kanaal 1432. Via T-Mobile is dat
kanaal 842

Rectificatie

Zomers TV- gesprek met 4 wethouders
WIJDEMEREN
Het zomerse gesprek op
GooiTV met de 4 nieuwe
wethouders uit Wijdemeren
vindt plaats vanaf woensdag
6 juli. Onze redacteur Herman
Stuijver gaat in gesprek met
Els Kruijt (VVD), Stan Poels
(PvdA/GrL.), Alette Zandbergen en Gert Zagt (De Lokale
Partij). In Derde Termijn gaat
over kennismaken, de formatie en de ambities. Het programma kunt u zien op: Ziggo

kanaal 48, KPN kanaal 1432
en T Mobile: kanaal 842

• 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

TE KOOP

(6-8 persoons)

Recreatiewoning
10% rendement

in 't Gooische groene
&
waterrijke gebied
van
Loosdrecht
€ 595.000,-

Makelaars
Funda

Rading
2A 42 & 43

Loosdrecht
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Roel Brouwer

woensdag

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

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

MAGAZIJN
Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
showroom en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

oelen

LEEGVERKOOP!

Relaxstoelen

Easysit B80

% KORTING
SLECHTS 6 DAGEN • ALLES MOET WEG • TOTB60
ij aankoop van
ieder
Woensdag

Donderdag

juli

juli
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Sta-op
stoelen
Easysit
DS17

C a d ea ub o n

e stoel
in de actieper
iode:

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

Dinsdag
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Woensdag

High Tea D13
eluxe
12
juli voor twee juli

Relaxstoelen
Easysit D112

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

Comfortbanken

Easysit D64

Gratis het beste zitadvies
Easysit D69

Easysit
Snelle
of S80
directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Thuisdemonstratie?
Bel voor
een GRATIS
Easysit F35
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!

0

l komt
ardoor
e wand
.

● Snelle

Easysit D62

Easysit DS703

E-2
as0
%
ys%
-4pe0
it zes dagen
r levensjaar
%
0
-3
Profiteer
lang
van
Primeur!
5,-

leeftijdskorting!

€

-50%

-60%

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

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

*

korting!

ERKEND DEALER

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

Easysit Hilversum

Easysit A600

Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld
Easysit D72

1216 BX Hilversum

Easysit D400

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag
t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Easysit
D65

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

Easysit DS695

Easysit D71

WEES ER SNEL BIJ! WEG=WEG!
Meer dan 450 modellen direct uit voorraad leverbaar!

Easysit A90

✔ Ruil uw oude stoel of bank in

of directe levering

✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis
Showroom
Hilversum
Showroom
Barneveld
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstijden
Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

Showroom Hilversum

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX
hilversum@easysit.nl

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs.
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Topfotograaf William Rutten 		
exposeert ICONS
Tekst en foto: Frank Scheers

WIJDEMEREN
Vanaf 26 juni jl. exposeert
topfotograaf, tv-personality en inwoner van ‘s Graveland William Rutten zijn
schitterende en vakkundige werk in Museum Hilversum. Drie verdiepingen
zijn smaakvol ingericht om
de enorme verzameling indrukwekkende foto’s, die
William gedurende een periode van 35 jaar heeft gemaakt, aan de belangstellende bezoekers te laten
zien en te beleven.
Toen mij kond werd gedaan
over William’s expositie dacht
ik meteen, daar moet ik heen.
Ik ben niet naar de spektaculaire opening gegaan op 25
juni waar veel BN-ers en andere personen aanwezig waren.
Wel een andere dag, aangezien William had gemeld dat
hij vaak aanwezig zou zijn en
hij meer tijd zou hebben voor
de reguliere bezoekers.
Nadat ik over de rode loper
was gelopen waar zijdelings
al opvallende foto’s te zien
waren van onder andere Rob
de Nijs, Dualipa, Johnny Depp
en George Clooney op gro-

te displays, kwam ik via het
trappetje van het museum in
de ruime hal. Tot mijn vreugde
stond daar net William Rutten.
Helemaal alleen. Aangezien
ik een foto van hem wilde
maken, heb ik William aangesproken en mij netjes voorgesteld. Wat een vriendelijke en
sympathieke man is William
Rutten. Hij ging meteen klaar
staan voor een foto en vertelde mij enthousiast: “Wat een
feest was het tijdens de officiele opening. Echt fijn om zoveel
warmte te hebben ontvangen.
Ik ben enorm trots op mijn expositie ICONS dat tussen 26
juni en 18 september hier in
Museum Hilversum te zien is.
Daarnaast ben ik verheugd dat
vele bezoekers de weg naar
dit sfeervolle museum hebben
gevonden. Honderden bezoekers per dag was het museum
niet meer gewend en na de
opening kwamen er talloze
kunst- en cultuurliefhebbers af
op mijn expositie ICONS. Je
kunt gerust stellen dat ik een
tevreden man ben. Wat ik ook
nog graag even wil zeggen, is
dat bezoekers de kans krijgen
om door mij te worden gefotografeerd. Hun foto druk ik hier
zelf af en men mag de foto
meenemen naar huis.”.

Zomer op Kasteel-Museum
Sypesteyn
William Rutten

Na onze korte ontmoeting,
want ondertussen hadden andere bezoekers William ook al
gezien en allemaal wilden ze
op de foto met William, ben ik
de uitgebreide expositie gaan
bekijken. Ik kan onmogelijk uitleggen hoe fraai en hoe hoogstaand alles is vormgegeven.
Een gigantisch oeuvre dat gedurende 35 jaar is opgebouwd
door een topfotograaf, die echt
bijna elke nationale en mondiale beroemdheid voor zijn lens
wist te krijgen, dien je zelf mee
te maken. Ga zelf langs. Ervaar, geniet, beleef, onderga
en herinner dit Nederlandse
vakmanschap op fotografisch
gebied.

LOOSDRECHT
Op zaterdag 26 juni jl.
opende
Burgemeester
Larson in het bijzijn van
Wethouder Poels (cultuur)
de beeldenexpositie ‘Beeldend avontuur in Steen,
Staal en Keramiek’ in de
tuin van Kasteel-Museum
Sypesteyn.
11 kunstenaars leggen hier met
hun kunstobjecten de verbinding tussen kunst en cultuur.
Na de officiële openingshandeling ontvingen de Burgemeester en de Wethouder uit han-

Klein concert Studieorkest
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het Studieorkest Wijdemeren geeft op 7 juli om 19.00
uur een klein concert in
Kortenhoef op de Ireneweg
ter hoogte van nummer 1
bij de flat.
De (beginnende) musici van
dit orkest hebben veel geoefend om eindelijk voor het wat
grotere publiek op te kunnen
treden. Het studieorkest Wijdemeren speelt nu ruim twee jaar
samen. Corona gooide wel wat
roet in het eten, maar we konden toch online nog wel doorgaan. En nu is het tijd om eindelijk een concertje te geven.

Vrijbuiter ontvangt Beulakermeerkruisers
LOOSDRECHT
Komend weekend van 8
tot 10 juli ontvangt watersportvereniging “De Vrij-

buiter” de VEHH.
Dit is een vereniging van enthousiaste eigenaren van hou-

ten zeil- of motorboten, die alle
werden gebouwd bij jachtwerf
Huisman in Ronduite, vlakbij
Giethoorn. De werf, die nog

den van Joke Parrée, directeur,
een boek cadeau als herinnering aan deze expositie. Daarna kregen de gasten tijdens
een rondwandeling door de
tuin interessante uitleg van de
kunstenaars over de kunstobjecten. Een informele borrel op
het terras van Hof Sypesteyn
was het slot van een geslaagde middag op deze prachtige
locatie. De beeldenexpositie
is tot en met 31 oktober a.s. te
bewonderen. Tuintickets zijn
verkrijgbaar in de Museumwinkel. Nadere informatie en openingstijden: www.sypesteyn.nl

Het studieorkest is gestart als
opmaat voor leerlingen om
in een groot orkest te kunnen
spelen. Het orkest staat open
voor alle beginnende leerlingen, ongeacht leeftijd of instrument. In het studieorkest leer je
om samen te spelen. We werken aan klankvorming, toonladders , muziektheorie en is het
bovendien nog gezellig ook.
Tijdens het concert worden diverse korte werken ten gehore
gebracht, maar kunt u ook luisteren naar een medley van bekende Disney-klassiekers. Het
studieorkest staat onder leiding
van Yvonne de Winter.

