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NIEUWSSTER
Monique, wie
kent haar niet….

een mensen mens geworden.
Altijd heeft ze wel tijd voor een
gezellig gesprekje…. We zullen haar zeker missen.

Door: Els Felderhof

In samenwerking met
LOOSDRECHTVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD
Monique is al 8 jaar onze
postbode in de Schilderswijk van Loosdrecht maar,
ze gaat ‘helaas’ voor ons
als bewoners, naar Spanje
emigreren.

Ze is altijd erg begaan met de
dieren, in haar tas met brieven
en postpakketten is altijd wel
ergens plek voor katten- en
hondenkoekjes. Poezen lopen met haar mee, van huis
tot huis, de wijk in. Zo loopt ze
nooit alleen. Ze steekt zelfs de
straat over om een hond of kat
te aaien. Zo verlegen als ze 8
jaar geleden was zo mooi is
ze tot bloei gekomen door dit
bijzondere werk, nu is ze ook

Via een appje heb ik buurtgenoten gevraagd om een kaartje/berichtje voor haar naar mijn
adres te sturen. Velen hebben
hierop gereageerd, zelfs een
familie die nog op vakantie
was in Italië.
Zaterdag de 13e was voor
haar de laatste ronde, we hebben in de straat wat vlaggen
uitgehangen om ‘t geheel een
beetje op te vrolijken. Met een
tas, vol met leuke en lieve berichten, is ze uit ons gezichtsveld verdwenen. Scheiden
doet lijden en zo voelt het ook
een beetje! Monique, bedankt.

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

WWW.DENIEUWSSTER.NL

TEKEN
TEK
TE
EKE
KEN
EN JJEE
DROOMHUIS
D OO
DR
OOM
OMH
MHU
HUI
UIS
IS

WINACTIE!
Doe jij ook mee met onze teken/kleurwedstrijd? Haal dan snel een
teken/kleurplaat bij ons op kantoor of kom
langs in onze stand op de jaarmarkt en
maak je tekening daar. Wie weet win jij
een van de leuke prijzen!
Inleveren kan tot 5 september 2022.

Koop geen kat in de zak!
Eerlijk NVM-aankoopadvies nodig?

Nootweg 37
1231 CP LOOSDRECHT

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

GooiTV
WIJDEMEREN
Bij GooiTV is het zomerreces nog in volle gang.
Vanaf 17 augustus Deze week
wordt stil gestaan bij de herdenking van de slachtoffers
in Nederlands-Indië tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog.
De herdenking is regionaal en
vindt sinds jaar en dag plaats
in Hilversum op de Noorder
Begraafplaats. In KijkTV is de
camera gesitueerd bij een ijssalon aan de Vlietlaan in Bussum. Ziggo: kanaal 48. KPN:
kanaal 1432. T-Mobile: kanaal
842.
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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?

Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS
Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens
035-6230901/06-53449761
Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl
Bel Jeroen 06 -83658102

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie
Meer informatie? Bel 035 623 11 00

ANNELIES

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

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

Te koop Speedboat Stingray
5,6 m bj 2000 130 pk Merc
dekz, sprayhood, zonnedek
oph. Loosd. 06-36461337
Prijs: 11.000,=

SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

LINNERIEANNELIES.NL

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

Historisch Festival Vreeland
20 & 21 Augustus 2022 | 10.00 - 17.00 uur
De Kleizuwe Vreeland

INDUSTRIËLE REVOLUTIE
ZA & Z
O

OLDTIM
ER
TREKK
ERTRE
K

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

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

Alarmnummer

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

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:
Gyros pakket

Per stuk

€ 9,95

Echte Cordon Bleu’s

100 gram

€ 1,69

Gebraden Fricandeau

100 gram

Roomkaas Bien Sûr

100 gram

€ 2,49
€ 2,25

500 gr. gyrosvlees/4 echte Griekse
pita’s/ bakje huisgemaakte tzaziki
Gevuld met ham en kaas

Met cranberries en bieslook

Iedere woensdag: Gehaktdag
Iedere donderdag: Biefstukdag
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 19 t/m woensdag 24 augustus.

ZATERDAG: JONGVEE KEURING
ZONDAG: LIVE MUZIEK
historieherleeft | www.historie-herleeft.nl

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

3

Woensdag 17 augustus 2022

Fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie

REGIO
Het is 350 jaar geleden dat
de Oude Hollandse Waterlinie succesvol werd ingezet
tegen aanvallen van onder
meer de Fransen. Dit jubileum wordt gevierd met
allerlei evenementen en

activiteiten langs de linie.
Stichting Oude Hollandse
Waterlinie organiseert in
dit bijzondere jaar ook weer
een fotowedstrijd.
Deze oudste en belangrijke
waterlinie leent zich door haar

ligging fantastisch voor allerlei vormen van recreatie zoals
wandelen, fietsen en varen.
Daarbij kun je in de gezellige
centra van de vele fraaie vestingstadjes in onze linie heerlijk op een terrasje verpozen.
Daarom is er voor het thema

‘Recreëren in de Oude Hollandse Waterlinie’ gekozen.
Trek eropuit en vergeet je camera niet!

zijn voorstel. In de brief schrijven zij dat zij openstaan voor
overleg over een minnelijke
oplossing waarbij de insteek
is om samen concrete afspraken te maken over het moment
waarop de ligplaats aan hen
ter beschikking wordt gesteld.
Tevens vermeldt de brief dat zij
voor de duidelijkheid vast houden aan de huuropzegging en
menen dat per gestelde datum
de huurovereenkomst is beëindigd (een aantal per 1 september aanstaande). Na die datum
verblijft men zonder recht of
titel op de ligplaats. Per die datum behoudt de ontwikkelaar
het recht om schadevergoeding te vorderen, alsook nakoming van de ontruiming ver-

plichting. Met dit zwaard van
Damocles boven hun hoofd
besloten de eigenaren niet
akkoord te gaan. Tevens vonden zij het niet erg realistisch
dat de gemeente zou kunnen
zorgen voor alternatieve ligplaatsen. Iedereen weet dat
die er niet zijn. Voorafgaande
aan de vergadering waren de
eigenaren hoopvol gestemd
en zij hebben zich tijdens het
overleg constructief opgesteld
om tot een oplossing te komen.
Maar eerst diende de huuropzegging en de ontruiming van
tafel te zijn. Zoals is gebleken
is de ontwikkelaar hiertoe niet
bereid. Inmiddels hebben alle
eigenaren individueel bezwaar
aangetekend tegen de huurop-

foto is genomen in het gebied
van de Oude Hollandse Waterlinie, van het Muiderslot in Muiden tot aan Slot Loevestein bij
Gorinchem. Wil je weten wat er
precies allemaal tot dat gebied
behoort? Kijk dan op de website oudehollandsewaterlinie.
nl De ingezonden foto’s mogen
niet ouder zijn dan twee jaar
en verder is het van belang dat
de digitale foto’s minimaal 1,5
MB groot zijn. Er zijn mooie
geldprijzen te winnen; de eerste prijs is maar liefst € 150,euro! Daarnaast is er ook nog
een tweede prijs van € 100,- en
derde prijs van € 50,- euro . Je
hebt nog tot 1 oktober 2022
om maximaal drie (digitale)
foto’s in te sturen. Dit kan per
e-mail naar: contact@ohwl.nl
De info en voorwaarden lees
je op oudehollandsewaterlinie.
nl/fotowedstrijd2022 Heel veel
plezier en succes!

Hoe doe je mee en wat kun je
winnen?
Het is een voorwaarde dat de

Ernstig misverstand
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT
Jaap van Waveren, een van
de woonarkeigenaren van
De Otter, meent dat er een
verkeerd beeld is ontstaan
over de ontruiming van de
woonboten. Bijgaand zijn
commentaar.
‘In de media kon men de afgelopen tijd lezen dat de uitzetting
van de woonarken in jachthaven De Otter van de baan was.
Naar aanleiding hiervan worden de eigenaren regelmatig
gefeliciteerd met dit resultaat.
Echter niets is minder waar. In
het welhaast unieke overleg,
geïnitieerd door wethouder

Zandbergen, van 26 juli tussen
de gemeente, de ontwikkelaar Dutchen en de eigenaren
is door de ontwikkelaar een
voorstel gedaan. Het voorstel
behelsde een periode tot 16
december om tot een minnelijke oplossing te komen voor de
woonarken en tevens, in samenwerking met de gemeente, te inventariseren of er mogelijk andere ligplaatsen zijn.
Echter de huuropzegging en
de ontruiming bleven in stand.
Immers de ontwikkelaar heeft
vanaf het begin gesteld dat
er in de nieuwe plannen geen
ruimte is voor woonarken en
dat deze moeten wijken voor
villabouw. Op 28 juli bevestigde de ontwikkelaar schriftelijk

zegging en de ontruiming. Zij
wachten het vervolg in grote
spanning af.
De woonarkeigenaren hebben
veel waardering voor het initiatief van de wethouder en de
ambtelijke organisatie. Zij realiseren zich dat het hier gaat om
een privaatrechtelijk geschil
waarin de gemeente geen rol
kan spelen. Zij hopen echter
dat de gemeenteraad achter
de vastgestelde kaders blijft
staan, ook indien de ontwikkelaar erin zou slagen de woonarken te verwijderen voordat zij
met plannen komen’.

Ingezonden brief

Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 en de praktijk van 2022
De antwoorden van de gemeente op mijn zienswijze
voorspelden al niet veel goeds,
want niet reagerend op de essentiële delen van de zienswijze maar benadrukkend van de
eigen beleidsvoornemens. Het
lezen van de volledige inhoud
van het rapport bevestigt helaas de ervaring die ik heb met

de gemeentelijke reactie op
mijn zienswijze.
Kenmerkend voor het gemeentelijke beleid is het met
een grote bocht omzeilen van
de echte problemen, zijnde:
[a] de beperkte beschikbare
infrastructuur belasten met
verkeersbewegingen van niet

passende bedrijfsbestemmingen (logistieke activiteiten die
ongeschikt zijn voor Wijdemeren) en niet noodzakelijke toekomstige verkeersbewegingen
(ondoordachte bouwplannen),
[b] het niet handhaven bij overtredingen (parkeren op fietspaden) en [c] ondermaats onderhoud van fietspaden en wegen

(behoefte aan extra onderhoud
als gevolg van het falen van de
gemeente zoals bij [a] en [b].
De situatie van de Middenweg
met fietspaden is hiervan een
schrijnend voorbeeld. Vrachtwagens moeten de berm gebruiken bij tegemoetkomende
soortgenoten waardoor de

bermen veranderen van gras
in steenslag. En dat steenslag
komt vervolgens op de fietspaden terecht. Het zal duidelijk
zijn: een mobiliteitsplan dat de
echte problemen omzeilt, is
dweilen met de kraan open.
Hans Hof,
Horstermeerpolder
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Wie wordt de ‘Buur van het Jaar’?
WIJDEMEREN
Huurders van Het Gooi en
Omstreken kunnen weer
op hun favoriete buurman
of -vrouw stemmen voor
de Beste Buur van het
Jaar Award.
Heeft u een buur die veel voor
u of anderen doet? Nomineer
hem of haar dan via de website www.gooienom.nl/buurvanhetjaar en maak daarbij
kans op een dinerbon t.w.v.
100 euro voor uzelf én uw genomineerde buur.

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

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
monteurs diploma of gelijkwaardig
VOOR VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:

‘Contact met buren belangrijker dan ooit’
Wijkbeheerder Helmo kijkt
weer uit naar de inschrijvingen van dit jaar. ‘Iedereen
heeft belang bij een fijne en
goede buurman of buurvrouw.
Vooral in deze tijden is het belangrijker dan ooit om verbonden te zijn met je buurt en je
buren. Deze verkiezing is dan
ook een mooi moment om je
buurman of -vrouw eens goed
in het zonnetje te zetten en
te bedanken voor zijn of haar
hulp de afgelopen tijd.’

Wie wordt de opvolger van
Karin?
Sinds 2019 reikt de woningcorporatie de award uit. Vorig
jaar won bewoonster Karin
uit Blaricum de award voor
haar inzet voor haar buurvrouw Yvonne en de rest van
de buurt. Anki en Meindert
gingen haar in 2019 en 2020
voor als titelhouders van de
award.

Tijdens de aankomende burendag op zaterdag 24 september 2022 wordt bekend
gemaakt wie de opvolger
wordt. Dan wordt de winnaar
van dit jaar bekendgemaakt
en de award en prijs overhandigd. Huurders van Het Gooi
en Omstreken hebben nog tot
en met 5 september de tijd om
hun nominatie door te geven
via
www.gooienom.nl/buurvanhetjaar

Geen tijd te verliezen: we duiken er weer in!

● Airco service
● APK
WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
KORTENHOEF
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
ALS staat voor Amyotro- iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van
cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
fische Laterale Sclerose
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien en is een dodelijke zenuw/
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
spierziekte waarbij je spieTECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris enren
goedeéén voor één uitvallen.
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
In
Nederland leven zo’n
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
1500
mensen met ALS en
t.a.v. Jan Zwagerman
AE Nederhorst den Berg
TECHNISCHE1394
TOPPER
Middenweg 101
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
daar
komen elk jaar 500
1394 AE Nederhorst den Berg
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN t.a.v.Jan Zwagerman Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
patiënten bij. Ieder jaar
ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL Vakgarage Richtlijn
COMMERCIEEL TALENT t.a.v.Jan Zwagerman
overlijden ook 500 menJan Zwagerman om op
zoektt.a.v.
bezorgers
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
sen aan deze ziekte. Na de
Middenweg 101
woensdag onsWWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
weekblad1394teAEbezorgen.
Nederhorst den Berg
diagnose heeft een patiënt
Een leuk baantje om wat bij
teverdienen
Of naar
info@vakgaragerichtlijn.nl
gemiddeld nog maar drie
t.a.v.Jan Zwagerman
in de buitenlucht.
tot vijf jaar te leven. Op
zaterdag 27 augustus kun
MEER
INFORMATIE?
NEEM CONTACT OP VIA: T 0294en
- 25 23
25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Ben
je geïnteresseerd?
ouder
dan 13 jaar
je om 14.00 uur duiken in
Neem dan contact op: WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
06-22 80 07 77
de Zuwe om geld in te zamelen.

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter

• 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

Foto: Winnares Karin (2021)

In 2016 kreeg collega en
vriend Tim van den Berg van
Nationale Waarborg, een financieel dienstverlener, de
diagnose en hij overleed in

2017. Sindsdien zamelen
vrienden en collega’s van
hem geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar
een behandeling voor deze
mensonterende ziekte. Dit is
hard nodig omdat overheid
en farmaceutische industrie
niet investeren in onderzoek
naar deze ziekte. Diverse acties zoals deelname aan de
Amsterdam City Swim brachten inmiddels ruim € 600.000
op. Dit bedrag is overhandigd
aan de Stichting ALS Nederland, die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek en
het welzijn van de ALS-patiënten. In het coronajaar 2021
zwommen zij, vanwege het
wegvallen van de Amsterdam
City Swim, twee kilometer in
de Wijde Blik.
Duik in de Zuwe

Dit evenement was zo succesvol, dat dit jaar, op zaterdag 27 augustus, een herhaling plaatsvindt. Het team ‘We
duiken er weer in’ zwemt dan
opnieuw in de Wijde Blik, nabij het strandje aan de Zuwe
in Kortenhoef. Kopvrouw van
het team is Monique van den
Hoorn, financieel adviseur, 36
jaar, die in 2021 de diagnose
kreeg. De start is om 14.00
uur en zal na afloop worden
opgeluisterd door een veiling
van bijzondere items. Veilingmeester van die dag is Loek
Peters, acteur (alias Berry
uit Penoza en Dokter Snor
in de film ‘Achtste groepers
huilen niet’) en ambassadeur
van Stichting ALS Nederland.
Meer informatie of wil je deelnemen aan dit evenement?
Stuur dan een mail naar: marketing@nationalewaarborg.nl

Wijdemeren
informeren
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Bekendmakingen
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Loosdrecht

Bouwen en wonen

>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 12a: vergroten haven en bouwen
steigers, zaakkenmerk Z.73665 (01.08.22)
- Herenweg 29: plaatsen kelder naar hoofdvolume, zaakkenmerk Z.73723 (04.08.22)

Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 9: wijzigen gevel,
zaakkenmerk Z.73732 (05.08.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: maken aanlegsteigers,
zaakkenmerk Z.73725 (05.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen
stretchtent van 14 september tot 2 oktober
2022, zaakkenmerk Z.73767 (08.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen
uitweg, zaakkenmerk Z.73631 (30.07.22)
- Van Mierislaan 11: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.73739 (05.08.22)

- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitweg,
zaakkenmerk Z.72616 (29.07.22)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (04.08.22)
- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (04.08.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Bestemmingsplan Dammerweg
61 te Nederhorst den Berg
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
het op 21 april 2022 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Dammerweg 61
te Nederhorst den Berg per 23 juni 2022
onherroepelijk is geworden.

- Middenweg 159: bouwen ozon-installatie,
zaakkenmerk Z.73628 (29.07.22)
- Moleneind 56: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.73660 (01.08.22)

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van
de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn
inwoners verplicht hun verhuizing door te
geven en inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaande personen hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het
college van burgemeester en wethouders het
voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in
de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om
het voornemen tot “ambtshalve” uitschrijving
uit de Basisregistratie te publiceren als de
bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
Raadplegen

Nederhorst den Berg

Persoonsregistratie

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het
adres Dammerweg 61, te Nederhorst den Berg.

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

Verkeer

- Jansen, C., geboren 03-05-1964, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
- Rozendaal, J.C., geboren 04-05-1965, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via
14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

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
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Verkeersbesluiten

>

Ankeveen
- Herenweg 87: dichtzetten balkon,
zaakkenmerk Z.73083 (02.08.22)

Loosdrecht
- Vuntuslaan 28, achter op de parkeerplaats bij
de AH in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager)
(augustus 2022 )

Breukeleveen
- Herenweg 32: vervangen schuur,
zaakkenmerk Z.72635 (02.08.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v. realiseren 9 appartementen,
zaakkenmerk Z.72164 (29.07.22)
- Noordereinde 14: onderhoud orgel,
zaakkenmerk Z.72783 (28.07.22)
- Noordereinde 70: plaatsen zonnepanelen
binnen beschermd dorpsgezicht,
zaakkenmerk Z.73321 (28.07.22)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw
voorzijde woning en plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72305 (10.08.22)

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

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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Totale criminaliteit daalt met 11%
Minder geweld, meer inbraken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de eerste zes maanden
van 2022 is het totaal aantal
geregistreerde misdrijven in
Wijdemeren met 11% gedaald
ten opzichte van diezelfde periode in 2021. Terwijl in de regio Midden-Nederland, waar
Wijdemeren onderdeel van
uitmaakt, er een stijging is van
+3%. In absolute getallen: een
daling van 355 naar 316 gevallen. Hiermee zit de gemeente
weer ongeveer op het peil van
2019.
Opvallend is de daling van het
aantal geweldsdelicten in de
zes dorpen. Waren er in 2021
nog 41, dat zijn er nu 26. In
Midden- Nederland, globaal
tussen Woerden en de Noordoostpolder, was er juist meer
geweld: +5%. Vooral het aantal mishandelingen liep sterk
terug in de dorpen: van 25 naar
10. Gelukkig geen overvallen
en straatroof tot nu toe dit jaar.
Daarentegen steeg het aantal
woninginbraken fors, van 10
naar 32 (waarvan 24 met een
buit). Mogelijk oorzaak is dat
mensen sinds de corona-tijd
vaker niet thuis zijn.
Burgemeester Crys Larson
“Goed om te zien dat de dalende trend in Wijdemeren zich

ook dit eerste half jaar heeft
doorgezet. We werken hierin
nauw samen met partners als
de politie en het Openbaar Ministerie. Het is echter wel zaak
om ons hiervoor in te blijven
zetten, samen met veiligheidspartners, inwoners en bezoekers van Wijdemeren. Naast
deze cijfers zijn er ook vormen van criminaliteit die zich
minder goed laten vertalen in
cijfers, denk bijvoorbeeld aan
ondermijnende
criminaliteit
en digitale veiligheid. Hoewel
minder zichtbaar, zijn dit ook
onderwerpen die onze onverminderde aandacht hebben en
waar we de hulp van de inwoners van Wijdemeren hard bij
nodig hebben. Want veiligheid

maken we samen.”
Jeugdoverlast
De jeugdoverlast is fors gedaald, in 2021 waren er maar
liefst 115 meldingen, in 2022
nog 36 keer. Het aantal meldingen van jongerenoverlast
wisselt sterk door de jaren,
seizoenen en gebeurtenissen
heen. Dat heeft te maken met
o.a. de coronamaatregelen,
het weer (warmer weer zorgt
over het algemeen voor meer
meldingen van jongerenoverlast) en extra oproepen om
meer melding te doen van
jeugdoverlast.
Meer info: https:!/data.politie.
nl!#!Politie!nl/

Auto te water
Tekst en foto: Wessel Kok

WWW.DENIEUWSSTER.NL

KORTENHOEF
Op de Kromme Rade in
Kortenhoef is woensdagavond 10 augustus een
auto te water geraakt. Vele
hulpdiensten waren ter
plaatse waaronder ook een

traumahelikopter uit Amsterdam en de brandweer
van Loosdrecht en ’s-Graveland.
De auto vloog in een flauwe
bocht t.h.v. Raaisluis rechtdoor
ramde een boom en kwam
half in het water tot stilstand.

Bij het ongeval is een persoon
met spoed naar het ziekenhuis
gebracht. Later dachten de
duikers dat er nog een persoon in het water lag maar dat
was gelukkig loos alarm. Een
berger heeft het voertuig uit
het water getakeld.
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Foto van de Week

“Met temperaturen van rond de 30 graden werd verkoeling gezocht op en aan het water”

Foto: Ton Keizer

Nazomeren op het water?
Op de Loosdrechtse Plassen en de Vecht.

• Elektrisch varen
• Minder valide lift
• Wij varen met regen en wind
(Dak & ramen kunnen open en dicht)
• Gender neutraal toilet
• Biertap en gekoelde dranken

Familie- of bedrijfsfeest
Borrel deluxe
Amuses tot BBQ

Boek NU www.theantonia.nl of bel 06-53322433
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Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Even doorharken

Kan dat zomaar?
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Jazeker, dat kan. Augustus
is altijd een maand met wat
ruimte. Bijna alles is gezaaid
of geplant, de tuinders hebben de jaarlijkse wedstrijd tegen het onkruid gewonnen of
verloren, de appels en druiven
wachten nog een maandje op
de pluk, even een adempauze.
Tijd om te genieten van wat er
op het land staat en nog gaat
komen. En dat is veel. Door
het warme weer en lange dagen gedijen alle groenten en
bloemen opperbest. Doordat
het grondwater voor de meeste planten makkelijk bereikbaar is vormt de droogte ook
geen probleem. Een enkele
oppervlakkig groeiende struik
of boom heeft te lijden en na-

tuurlijk alles wat net geplant
is, maar verder prijzen we ons
gelukkig met deze tuin. Snijbonen, spekbonen, de gewone
sperzieboon, witte en oranje
wortels, bietjes, suikermais en
ook het veld afrikaantjes die
we als groenbemester hebben
gezaaid, doen het geweldig.
Wel wordt alles wat we voor
september hadden geplant
drie weken eerder oogstbaar
en zaaien we nu nog snel alle
vrijkomende bedden in met
gewassen voor de herfst. Nog
1 keer spinazie, raapsteel,
rucola, radijsjes, veldsla en
winterpostelein. Dus kunnen
we best even weg. Fietsen
door Frankrijk en veel lezen.
Marieke neemt de honneurs
waar, haar beurt komt na het
jubileumfeest 11 september.
Geniet van alle mooie dagen

Ontspanningstraining Viore
REGIO
Als je zelf, of een dierbare naaste, de diagnose
kanker krijgt, levert dat in
de meeste gevallen veel
stress en onzekerheid op.
Het valt dan niet mee om
de nodige ontspanning
en voldoende nachtrust te
vinden. De ontspanningstraining die Viore jaarlijks
aanbiedt kan in zo’n situatie een fijne hulp zijn.
Op maandag 26 september
start er weer een ontspanningstraining, bedoeld voor
iedereen die leeft met kanker:
(ex)patiënten, naasten en nabestaanden. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en
is gebaseerd op de Autogene

Training, een oude methode
die bewezen effectief is. De
training is met name geschikt
voor mensen met slaapproblemen. Dit geldt zowel voor
problemen bij het inslapen als
met het doorslapen. De cursus
is laagdrempelig en wordt als
aangenaam ervaren. De training wordt begeleid door een
ervaren gids van Viore. Kosten voor deelname: €35,- voor
7 bijeenkomsten, eens in de
twee weken.
Voor informatie en aanmelden:
aanmelden@viore.org. Bellen
kan ook: 035 683 46 20, of kijk
op www.viore.org/agenda.
Oosterengweg 44; 1212 CN
Hilversum; tel. 035-6853532;

Op de allerwarmste middag
van afgelopen week mocht
ik met mijn collega’s mee
maaisel uitharken in het
Weersloot-gebied achter de
Nieuw-Loosdrechtsedijk. Bij
gebrek aan een beschikbare
aannemer moesten we zelf
aan de bak. Petje op, insmeren, waterflesjes vullen, hooivorken en harken verzamelen
en gaan!
In het Natura2000-gebied
waar we heen reden, was vorig jaar geplagd om de natuur
te herstellen en nat schraalland te creëren. De voedselrijke bovenlaag is er daarom
afgehaald, zodat vegetatie die
van een voedselarme bodem
houdt weer een kans krijgt. Bovendien kunnen de toekomstige plantjes nu weer profiteren
van het kalkrijke grondwater.
Na het plaggen kun je twee
dingen doen: wachten totdat er nieuwe vegetatie gaat
groeien óf je helpt een handje
en gaat maaisel van een nabij
gelegen perceel uitharken op
de geplagde grond. Wachten
betekent vaak dat er eerst een
paar algemene soorten gaan
groeien. Het duurt dan jaren
voordat de biodiversiteit wat
hoger wordt. Bij het uitharken
wordt maaisel gebruikt van
een goed ontwikkeld perceel
uit de buurt- in dit geval nat

schraalland- waar alle zaden
van dat type natuurgebied al
inzitten. De kans dat hier snel
moeraskartelblad, rietorchis,
sterzegge en grote ratelaar
gaat groeien, is dan veel groter.
Tijdens het uitharken vertelt collega Abe, boswachter
ecologie, waarom het zo belangrijk is dat het maaisel uit
de nabije omgeving komt. Zo
voorkom je ten eerste dat er
planten gaan groeien, die hier
helemaal niet horen. Nog belangrijker is dat je er zo voor
zorgt dat de lokale ecologie in
stand blijft. Even uitleggen: lokaal kan de bloeiperiode van
planten ietsje verschillen. Dat
wordt bepaald door de genen
in de zaden van die planten.
Sommige insecten zijn daar
volledig op ingespeeld. Door
zaden van verderop gelegen
gebieden te gebruiken, kan
zo’n lokaal ecosysteem in de
war raken.
Waarom willen we in het
Weerslootgebied toch zo
graag nat schraalland? Dat
heeft alles te maken met onze
bijzondere
laagveennatuur.
Laagveen wordt ook wel het
tropisch regenwoud van de
lage landen genoemd, omdat
er zoveel soorten dieren en
planten hier hun leefgebied

			
kunnen vinden. En dat komt
weer omdat er in het laagveen
een uniek proces plaatsvindt.
Langzaam verandert open
water in moerasbos. Oftewel: water wordt land. Deze
zogenaamde verlanding kent
verschillende stadia en elk
stadium biedt een thuis aan
specifieke flora en fauna.
Voor een optimale biodiversiteit moeten alle stadia, waaronder nat schraalland, in het
gebied aanwezig zijn.
Het harken onder de brandende zon is geen keuze: er
is haast geboden! Gisteren
is een nabijgelegen perceel
nat schraalland gemaaid en
dat moét vandaag verspreid
worden. In het maaisel zitten, naast zaden, namelijk
ook allerlei bodemschimmels,
die het bodemleven kunnen verbeteren en een goede voedingsbodem vormen
voor onze toekomstige natte
schraalland-plantjes. Als het
maaisel te lang op een hoop
ligt, verliezen we de schimmels. Even uitpuffen, slokje
water en doorharken dus!
Wil je meer weten over natuurherstelwerkzaamheden in
de Vechtplassen? Bekijk ons
filmpje op: www.natuurmonumenten.nl/projecten/aan-hetwerk-in-de-vechtplassen

9

Woensdag 17 augustus 2022

Welke toekomst gaat Jachtservice Breukelen tegemoet?
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Jachtservice Breukelen is
aangekocht, net als Jachthaven de Otter en Recreatiecentrum Mijnden, door
de Dutchen Group. Hier
is nogal wat commotie
over, aangezien de Dutchen Group hun aankopen
flink willen reorganiseren.
Vooral het opzeggen van
de huur van de woonarken
bij Jachthaven de Otter en
Jachtservice
Breukelen
valt in slechte aarde.

Scouting Klaas Toxopeus op 				
Nationaal Waterkamp
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Op zaterdag 6 augustus
vertrok de Wilde Vaart (16
t/m 18 jaar) van de Klaas
Toxopeusgroep. Op weg
naar het 10-daagse kamp
Nawaka, een nationaal
kamp voor waterscouts
dat eens in de 4 jaar gehouden wordt in Zeewolde. Op maandagochtend
voegden zich daar de verkenners (11 t/m 16 jaar) en
welpen (7 t/m 11 jaar) bij.
De speltakken zaten niet bij
elkaar op het terrein. Omdat
er ruim 4.500 deelnemers zijn
is het kamp in 9 verschillende
subkampen opgedeeld. De
kinderen zaten met allemaal
leeftijdsgenoten bij elkaar,
elke leeftijd had een thema
binnen het grote thema van
Nawaka, Wonderschoon.
Welpen
De jongste groep, de welpen,
zat in Akropolis. Voor hen
duurde het kamp 5 dagen.
Alles op z’n Grieks. Met verschillende spellen, zoals heldentraining, levend kolonisten
en een Color War, waarbij het
hele kamp blauw zag, hebben
de kinderen goden proberen
te winnen. Fabienne (9) wilde
als Bever al mee op Nawaka.
Haar grote broers Morris (16)
en Finn (12) zitten bij de verkenners en de Wilde Vaart.
Hierdoor kreeg zij al jong mee

hoe het was om op zo’n groot
kamp te gaan. Jayden (11):
“Volgend Nawaka ben ik er
sowieso bij!”
Wilde Vaart
Taj Mahal, India, was het thema van de Wilde Vaart. Op
dit paarse kamp zijn zij begonnen met een groot, paars,
feest als opening. De volgend
dag hebben zij een tuktukrace
gedaan met een zelfgefabriceerd voertuig. Verder hebben zij vooral wedstrijden op
het water gedaan. Zo waren
er wrikwedstrijden (de boot
voortbewegen met een riem
staand op het achterdek),
waarbij ze de competitie niet
alleen met andere groepen
aangingen maar ook met elkaar.
Verkennners
De verkenners zaten 10 dagen lang in China. Hun subkamp de Grote Muur werd op
maandag officieel geopend
door de ambassadeur van
China en de burgemeester
van Zeewolde. Na het officiële gedeelte kregen zij een les
in de vechtsport van China,
Kung-Fu. De dagen daarna
hebben zij diverse spellen
gedaan, waarmee zij punten
konden verdienen. Veel spellen vonden op, of rond het water plaats. Bij de tussenstand
stonden de scouts 4e in het
klassement en alle boten individueel in de top- 20 van de
ruim 100 boten en 31 scou-

tinggroepen die meededen.
Aanzoek
Op vrijdag hadden ze overdag een waterspektakel. “De
mudrace was het leukste”,
zei Hailey (11) en dat beaamde de rest. ‘s Avonds sloten
zij, net als alle anderen de
speltakken van de dag af
met een groot feest voor alle
deelnemers. Deze avond
werd voor verkennerleiding
Wouter Theijssen extra speciaal. Hij vroeg na maanden
voorbereiding zijn vriendin,
en beverleiding, Roos Brand
ten huwelijk. Iedereen binnen Klaas Toxopeus was op
voorhand op de hoogte. “Ik
had met de verkenners afgesproken dat ik een gebaar zou
maken en dat ze dan allemaal
in een kring om mij en Roos
moesten gaan staan.” Toen
dit gebeurde was Roos even
bang voor een moshpit, maar
toen ze doorhad wat eraan de
hand was en haar vriend haar
ten huwelijk vroeg zei ze volmondig ‘Ja’.

Foto: Vincent Nieboer

Ambities
Zoals bekend is geworden, wil
de Dutchen Group bij Jachthaven de Otter meer dan 40
villa’s gaan bouwen voor personen, die een pittige prijs
kunnen betalen. Om dit te realiseren, dienen de 12 woonarken te verdwijnen. Daarnaast
schijnen ze plannen te hebben
om op de plek waar nu ligplaatsen voor boten zijn, hier villa’s
op palen te gaan bouwen. Met
andere woorden, Jachthaven
de Otter dient volgens de Dutchen Group een flinke metamorfose te moeten ondergaan.
Het huidige bestemmingsplan
laat dit niet toe, want volgens
dat plan mogen slechts enkele oude pandjes worden vernieuwd en dient alles te blijven
zoals het is. De woonarken
zouden daarom mogen blijven. Ook de 300 ligplaatsen.
We begrijpen dat de Dutchen
Group zijn ambities heeft. Zijn
deze ambities echter ook interessant voor Loosdrecht? Een
belangrijke vraag. Wethouder
Zandbergen-Hanewald
van
de gemeente Wijdemeren is
in gesprek met de Dutchen

Group om een adequate oplossing te gaan realiseren. Wij
kijken nauwlettend mee.
Jachtservice Breukelen
Volgens de Dutchen Group
heeft ze Jachtservice Breukelen gekocht voor de exploitatie van de jachthaven en voor
hun technische kennis voor
bootonderhoud. Jachtservice
Breukelen is een watersportbedrijf dat wordt gehuurd en
bestaat uit de watersportwinkel, de werkplaats, de opslagloods, het buitenterrein en
de jachthaven met circa 100
ligplaatsen. De onroerende
zaken waren niet in de prijs
begrepen. Alles wordt gehuurd. Het is ongetwijfeld een
prima aankoop, aangezien de
Dutchen Group een bedrijf wil
hebben waar ze waarschijnlijk
vele sloepjes kunnen onderbrengen voor de verhuur en
deze sloepjes meteen goed
kunnen onderhouden.
Woonarken
Een hele belangrijke vraag is:
waarom moeten, na jarenlang
netjes huur betaald te hebben
en een vaste woonplek te zijn
voor de huidige bewoners,
deze twee woonarken weg?
Hun huur is namelijk opgezegd door de Dutchen Group.
Komen daar ook villa’s? We
hebben wel begrepen dat de
Dutchen Group de ligplaatsgelden iets heeft verhoogd.
Niet 3 x de huur zoals bij Jachthaven de Otter. Waarschijnlijk
meer marktconform. Plausibel
en begrijpelijk. Het weghalen
van de twee woonarken is niet
plausibel en niet begrijpelijk.
De vraagtekens blijven!
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

10

Woensdag 17 augustus 2022

Noodkreet Voedselbank
VACATURE
LOGISTIEK MEDEWERKER
Ben jij degene die bij ons de laatste schakel wil worden voordat onze
producten naar de klant worden verzonden?
Voor deze functie zoeken we iemand die 38 uur per week beschikbaar is en dit mag ook
voor een bepaalde periode zijn. Je gaat in ons magazijn de gereinigde producten uit
de productie in ontvangst nemen en binnen boeken in ons ERP systeem. De producten
worden, in series van duizend tot 10 duizenden stuks, in ons magazijn per dag in dozen
ingepakt. Als een productie klaar is, wordt deze klaar gezet voor een eindcontrole middels
een steekproefsysteem. Een klein deel van onze productie ondergaat geen eindcontrole en
kan direct ingepakt worden voor verzending.
Via een verzendlijst uit ons ERP systeem worden de producten per doos of per pallet
verstuurd naar onze klanten.
Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail en een technisch inzicht. Bovendien vind je het
geen probleem om in een kleine onderneming te werken.

Als je interesse voor deze functie hebt, maken we graag kennis met je om
samen de inhoud en de invulling van de werkzaamheden door te nemen.
Stuur dan je CV naar info@awera.nl.
Reeweg 14 | 1394 JD Nederhorst den Berg | 0294-253226

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

e
t
a
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10 september - 12:00 uur tot 17:00 uur

REGIO
De kerntaak van Voedselbank Gooi & Omstreken is
hulp bieden aan mensen
in financiële nood in de
vorm van wekelijkse voedselpakketten. Echter, nu
heeft de intussen 16- jarige Voedselbank in Huizen
zelf een probleem wegens
vertrek van een van de
algemeen coördinatoren:
een parttime vacature op
de hoofdvestiging aan de
Energieweg 35 in Huizen.
De coördinatoren hebben tot
taak het gehele reilen en zeilen van de Voedselbank goed
te laten functioneren, inclusief
de 8 uitgiftepunten in omliggende gemeenten. Daarnaast
is ook de PR-commissie, met
als taak voorlichting en de
mensen te bereiken die niet
naar de Voedselbank durven
gaan of niet op de hoogte
zijn van de mogelijkheden,
op zoek naar iemand die teksten kan schrijven. Bovendien
wordt ook gezocht naar medewerkers voor het secretariaat.
Op de website www.voedselbankgooi.nl zijn de actuele
vacatures omschreven.
Winteropslag
Tenslotte is er in de wintermaanden behoefte aan een
extra opslagruimte bij voor-

keur in Huizen om alle producten die juist in die periode
door acties van scholen en
kerken in vooral november
en december worden ingezameld, op te kunnen slaan. Een
ruimte van circa 40-60 m2 zou
daarvoor ideaal zijn. Op de
vestiging aan de Energieweg
is een aantal bedrijfsonderdelen actief, zoals de afdelingen
acquisitie, intake, transport,
voorbereiding en uitgifte pakketten, magazijnbeheer, administratie, groentetuin, voedselveiligheid, HRM en ICT.
Het is leuk en vooral dankbaar werk, weten ze op de
Voedselbank. De organisatie geniet in de samenleving
brede waardering. Er heerst
grote saamhorigheid en lotsverbondenheid. Het lijkt soms
wel een hechte familieband.
Wie tijd over heeft en iets wil
betekenen voor de steeds
groter wordende groep die de
eindjes niet meer aan elkaar
kan knopen, wordt uitgenodigd te reageren. Dat kan via
email info@voedselbankgooi.
nl of hrm@voedsel-bankgooi.nl, of per telefoon 0355339775 van dinsdag tot en
met donderdag tussen 10.00
tot 16.00 uur.

HET GOOI HEEFT
ER EEN MOOI
PRODUCT BIJ!

Bent u net in
Italië geweest,
Italië komt nu
naar u toe!
De Gooise
Schnabbelaar
introduceert zĳn
friszoete zusje
LIMONCELLO!
van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum 035 - 628 38 62

Open Dag Lichtbaken
(voormalige NH kerk Oud Loosdrecht)

Stichting Lichtbaken Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 230
1231 NG Oud Loosdrecht
Iban-nummer: NL20 RABO 0362 3679 30

Mooi mediterraan citroentje
met een vleugje munt en
rozemarijn. Een zeer
smakelijke Limoncello,
eigen recept, puur en zacht
van smaak, een echte
smaaksensatie! In grote en
kleine ﬂes te koop! Te koop
bij Delivino in de Heigalerij
in Hilversum.

www.delivino.nl
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Marco Bakker in Concert

Open Dag ‘Rading Spoor’
banen en langs de
Vuursche Dreef. U
bereikt dan na een
kleine wandeling
onze banen. De
toegang is gratis
en kinderen, groot
en klein, kunnen
meerijden met de
treinen door het
bos. Ook zijn er
consumpties verkrijgbaar.

REGIO
Vegas Strings Orchestra
gaat weer los en gaat Marco Bakker weer begeleiden, maar niet alleen hem.
Speciale aandacht gaat tijdens dit concert uit naar Jong
Talent, één van de pijlers van
Vegas Strings Orchestra. Omdat we zo lang niet konden
spelen, want het zijn me de
jaartjes wel geweest om ons
als orkest overeind te houden,
hebben we deze keer niet één
maar twee jonge talenten.
Op 11 september (zet hem
vast in je agenda) gaat Marco
Bakker samen het podium op
met de mezzo sopraan Claudia Veltman (21) en de jazz
trompettiste Charlie Philips
(19).
Beide dames zijn al enige tijd
bezig hun muzikale voetafdruk
op verschillende podia neer te
zetten en deze keer gaat Marco Bakker hen daarin begeleiden onder leiding van onze
dirigent Pieter van den Dolder.
En we gaan nog veel verder
want ook het koor Fun4all gaat
‘in concert’ met Marco.
U bent hierbij van harte wel-

kom maar u kunt het nog wat
spannender voor uzelf maken
want u gaan u de mogelijkheid
geven een ‘kijkje in de keuken’
te komen nemen.
Wat houdt dat in?
Voor €5,- bovenop de toegangsprijs van € 24,50 kunt
u de soundcheck vooraf meemaken.
U maakt dan de laatste voorbereidingen mee.
(Het is niet mogelijk alleen de
soundcheck bij te wonen)
Gaan we elkaar weer ontmoeten?
Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum.
Concert: 15.00 uur
Soundcheck: 13.00 uur
Toegangsprijs: € 24,50
Kinderen tot 16 jaar : € 12,50
Kaartverkoop via de site van
het Muziekcentrum van de
omroep.

REGIO
‘Rading Spoor’ heeft op
zaterdag 27 augustus tussen 10 en 16 uur weer de
jaarlijkse Open Dag in Hollandsche Rading.

zondag van de maand en
gedurende een aantal thema
rijdagen aanwezig. Het hoogtepunt van het jaar is onze
Open Dag op de laatste zaterdag van augustus.

‘Rading Spoor’ is een vereniging van ongeveer 70 leden
die zich bezighouden met het
op schaal vervaardigen van
werkende stoomwerktuigen
zoals stationaire machines,
stoomtrekkers, stoomboten
en natuurlijk stoomlocomotieven. Prachtig gelegen in de
bossen van Hollandsche Rading hebben we een spoorbanencomplex met banen van
verschillende spoorbreedtes
en verschillende lengten.
Onze leden zijn daar de 1e

Tijdens de Open Dag rijden
vele
model(stoom)treinen
op de spoorbanen. Ook zijn
er kramen met modellen en
stoom gerelateerde artikelen. Buiten onze eigen leden
verwelkomen we vele gasten
met hun stoommachines uit
het hele land.
We nodigen u van harte uit
om ons te bezoeken, het liefst
per fiets of lopend. Komt u wel
met de auto dan is er (beperkte) parkeergelegenheid bij de

Adres:
Karnemelksweg
8 in Hollandsche
Rading. Vanaf de
verkeerslichten in
Holllandsche Rading wordt
het bewegwijzerd. Meer informatie is te vinden op onze
website http://www.radingspoor.nl en op facebook https://
nl-nl.facebook.com/stoomgroep.radingspoor/. Zie ook
de recente film gemaakt door
RTV De Bilt op youtube: https://youtu.be/Q3D1LbAvHNk
Onze treinen gebruiken kolen en echt vuur. Er is helaas
een kans dat door de huidige droogte een stookverbod
wordt afgekondigd waardoor
de Open Dag afgezegd moet
worden. Op onze website
http://www.radingspoor.nl
vindt u hierover de laatste informatie.

Historisch Festival Vreeland
REGIO
Voor de 15e keer organiseert stichting ‘De historie
herleeft in de Vechtstreek’
op 20 en 21 augustus a.s.
weer het historisch festival Vreeland. Tijdens dit
weekend is het festivalterrein aan de Kleizuwe
omgebouwd tot een groot
openluchtmuseum.
Een
grote diversiteit aan oldtimer-voertuigen heeft zich
aangemeld, dit maakt het
historisch festival Vreeland een van de grootste in
haar soort van Nederland.
Het zal de organisatie nog
flinke zorgen geven om alle
deelnemers een plekje te
geven en om ook nog ruimte
over te houden voor de vele
demonstraties. Want op het
historisch festival Vreeland
draait, beweegt, ploft, puft en
werkt alles. Kortom, het bruist
Vegas Strings XLent – Hilversum

van de activiteiten en volop
historisch vermaak voor jong
en oud.
Dit jaar heeft het festival het
thema; Industriële Revolutie. Speciaal hiervoor zijn er
een aantal bijzonder stoommachines en werktuigen van
voor 1900 uitgenodigd. Deze
stoommachines zijn draaiend
te zien en werken nog prima.
Een spectaculair programmaonderdeel is de trekker-trek
voor standaard oldtimer tractoren. Er wordt een volledige
trekkertrek-baan aangelegd
en er komt een professionele
sleepwagen om het uiterste
te vragen van de oudjes. Op
zaterdag is er weer een jongveekeuring. Ook de zondag
staat bol van de activiteiten
waaronder, o.a. live muziek,
diverse muziekbandjes uit de
regio geven op het podium
een optreden voor het pu-

bliek.
Het festival biedt nog meer:
defilés van alle deelnemende
voertuigen, onderdelenmarkt,
Oude Ambachtenmarkt, oldtimer
tractoren,
oldtimer
fietsen, oldtimer luxe- en
vrachtauto’s, oldtimer legervoertuigen, stoommachines,
oldtimer brom- en motorfietsen, oude gereedschappen,
roofvogelshow,
politiehondendemonstratie, draaiorgel,
oude ambachten- en boerenmarkt en een reuze kinderboerderij met wel 80 verschillende dieren.
Dit festival brengt u terug
naar grootmoederstijd! Volledig programma & Informatie:
www.historie-herleeft.nl
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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

LEEGVERKOOP!

Relaxstoelen

Easysit B80

% KORTING!
PROFITEER NU! • ALLES MOET WEG! • TOT 60
Bij aankoop va
n ied
Woensdag

Donderdag

augustus

augustus

C a d ea ub o n

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
de juiste stoel.
Een stoel
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
voor twaugustus
ee
augustus
augustus
augustus
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

High Tea D24
eluxe
17 18 19 20 23
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

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

Gratis Easysit
het beste
zitadvies
D65

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Easysit D62
Snelle of directe levering

Bel voor
Easysit DS703
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit D64

Maatwerk uit eigen fabriek

Easysit D400

Geen aanbetaling nodig

0%

0%
-2
Easy

-4 per levensjaar
%
0
-3
s
it
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van
€ 5,-

leeftijdskorting!

g!*

kortin

-60%

-50%

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

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

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld
Easysit DS695

easysit

Easysit Hilversum

Easysit A600

Anthonie Fokkerstraat 43

thuisdemonstratie
088 - 6220220

1216 BX Hilversum

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

DeEasysit
Briellaerd
D71

Easysit D72

Easysit F35

Easysit S80

Easysit D69

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

PROFITEER NU! WEG=WEG!
Meer dan 450 modellen direct uit voorraad leverbaar!

Easysit A90

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ 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
Openingstĳ
den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

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.

