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Mevrouw van Amerongen-van Cooten viert 
haar 101-ste verjaardag
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Mevrouw van Ameron-
gen-van Cooten is 101 jaar 
geleden geboren op een 
warme dinsdag op 26 juli 
1921. Zij was de oudste 
van de zes kinderen, waar-
onder een tweeling. 101 
jaar later en na een rijk le-
ven vertoeft de 101-jarige 
in Residence Eikenrode 
in Loosdrecht en kwam 
burgemeester Larson na-
tuurlijk langs om deze bij-
zondere verjaardag mee 
te vieren. 101 jaar oud 
worden is een bijzonde-
re prestatie en daar hoort 
extra aandacht bij met de 
nodige felicitaties. De bur-
gemeester was vorig jaar 
ook bij haar 100-ste ver-
jaardag. Een mijlpaal voor 
weinigen.

Bloemen en chocolaatjes
Burgemeester Larson kwam 
niet met lege handen. Ze had 
een enorme kleurige bos met 
bloemen meegebracht en een 
doosje met chocolaatjes. Na 
haar binnenkomst werd de 
burgemeester ontvangen in 
een mooie zaal vol met fees-
telijke ballonnen en slingers. 
Daar zaten reeds, naast de 
feestelijk geklede jarige Job, 
alle andere bewoners van de 
Residence vol verwachting 
te wachten op wat er komen 
ging. Meteen werd het beken-
de verjaardagslied “Lang zal 
ze leven” door iedereen mee-
gezongen wat altijd een ex-
tra feestelijk gevoel oplevert. 
Ondertussen werden de bos 
bloemen en de chocolaatjes 
met dankbaarheid ontvangen 
en begon de burgemeester 
een gezellig gesprek met de 

jarige.

Scootmobiel
Zo kregen we te horen dat 
mevrouw van Amerongen-van 
Cooten zich goed voelde, 
omdat ze zoveel mogelijk 
doet wat ze leuk vindt, zoals 
wandelen in de enorme tuin 
en lezen. Wat lezen betreft, 
gaat ze regelmatig achterop 
de scootmobiel naar de bi-
bliotheek om nieuwe boeken 
te halen. Ze leest namelijk 
heel veel. Dit houdt je scherp 
vindt ze. Scherp is ze, want 
ineens vroeg ze wie ik wel 
dan niet was. Ik had haar wel 
even gelukwenst bij binnen-
komst, maar aangezien ik fo-
to’s maakte, vond ze dit toch 
wel opvallend. Mijn antwoord 
waarin ik aangaf dat ik ver-
slag kwam doen, stemde haar 
naar tevredenheid.

Trots
Na deze spontane interrup-

tie kwam de burgemeester 
te weten dat de jarige vroe-
ger graag schaatste en veel 
zwom. Ze vertelde ook trots 
dat ze 4 kinderen heeft ge-
kregen en 5 kleinkinderen. 
Tevens heeft ze 1 achterklein-
kind en is het tweede ach-
terkleinkind op komst. Op de 

vraag van de burgemeester 
welke periode ze het leukste 
vond in haar leven, antwoord-
de de jarige met: “Toen mijn 
kinderen in de leeftijd waren 
van 4 en 5 jaar, vond ik dit de 
mooiste tijd. Hun onschuld en 
nieuwsgierigheid naar alles 
wat ze zagen, was echt heel 
bijzonder voor mij.”

Bloemkool
Als laatste vroeg de burge-
meester of er een speciale 
verrassing was geregeld voor 
de avond. Het bleek dat de 
jarige had mogen uitkiezen 
wat ze wilde eten. Dit bleek 
bloemkool met witte saus te 
zijn, aangevuld met een stuk-
je vlees. Prima keuze. Na het 
aangename gesprek nam de 
burgemeester afscheid van 
de 101-jarige mevrouw van 
Amerongen-van Cooten en 
sprak de wens uit om ook bij 
haar 102-de verjaardag langs 
te komen met een bos bloe-
men en een cadeautje.

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

  

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

Het succes zit hem in de details!
Vertrouwd verkoopadvies nodig?
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WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

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

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Kom gezellig langs bij 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

Te huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Bollen ICT
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
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.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

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

!

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

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

10.00 uur voor verschijning. 

gedrukte regel
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E(moties) in laatste gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tijdens de laatste gemeen-
teraadsvergadering voor 
het zomerreces passeer-
den 5 moties de nieuwe ge-
meenteraad. Drie keer was 
er eensgezindheid, want 
de gehele raad stemde 
voor, één motie werd ver-
worpen en de laatste werd 
ingetrokken.

Niet alleen happy few
Wilna Wind (PvdA/ Groen-
Links) zag een tendens dat 
vakantieparken, ook voor 
mensen met een kleine beurs, 
worden overgenomen door 
luxe villaparken. Ook in Loos-
drecht. Concreet noemde ze 
Mijnden, Bungalowpark Nieuw 
Loosdrecht en wellicht bin-
nenkort Jachthaven De Otter. 

Projectontwikkelaars zeggen 
de huur op en er komen super 
de luxe bungalows voor terug, 
tussen een half en anderhalf 
miljoen. Dat wil Wijdemeren 
niet. Een gemeente kan hier 
wettelijk weinig tegen doen, 
maar met een programma 
voor recreatie en toerisme wil 
Wijdemeren voorkomen dat 
alleen de happy few kan ver-
toeven op vakantieparken. 
Daarom diende ze namens 
haar partij, VVD, De Lokale 
Partij en ChristenUnie een 
motie in om kaders te stellen 
om plannen te beoordelen, re-
kening houdend met verschil-
lende doelgroepen. Uiteraard 
passend in het natuurbeleid en 
wat economisch kan. Namens 
het CDA was Rosalie van Rijn 
blij met het pleidooi om tegen-
wicht te bieden aan de project-
ontwikkelaars. Maar ze vond 

het niet concreet. “Wat lost het 
op”, vroeg ze zich af. “Welke 
juridische handvatten hebt u?” 
Wethouder Kruijt meende dat 
er uiteindelijk mogelijkheden 
zouden komen om ongewens-
te ontwikkelingen tegen te 
gaan. Hoe precies zal uit dat 
toekomstige programma moe-
ten blijken. Als startpunt was 
de raad uiteindelijk akkoord en 
stemde men unaniem voor.

10% meer woningzoekenden
De motie waarin CDA en CU 
vroegen om het juiste aan-
tal woningzoekenden in de 
zes dorpen, werd snel aan-
genomen. Wethouder Poels 
antwoordde ter plekke dat er 
818 in 2020 en 908 in 2021 
waren. De 1000 die altijd in 
discussies wordt genoemd, 
wordt dus aardig benaderd. 
De uitsplitsing in lage, midden 

en hoge huren volgt later. Ook 
blijft het altijd de vraag hoe de 
opbouw is bij Woningnet. Hoe 
dringend is de behoefte, welke 
woonwensen zijn er, hoeveel 
urgente gevallen. Uiteraard 
was de hele raad akkoord met 
deze motie. Dat gold ook voor 
de D66-motie om de Verzilver-
lening bij te stellen. Die krijg je 
als je de woning met 2 projec-
ten verduurzaamt. Eén duur-
zame aanpassing vond de 
meerderheid ook al een hele 
stap. Ook wordt de inkomens-
grens verhoogd, zodat meer 
inwoners gebruik kunnen ma-
ken van deze gunstige lening.

Njet
De motie van Dorpsbelangen 
en D66 naar een onderzoek 
naar een gemeentelijke vuilaf-
zuiginstallatie voor booteige-
naren werd massaal verwor-

pen. De wethouder vond de 
motie ‘sympa’ maar vroeg zich 
af of de kosten niet te hoog 
waren. Jan- Willlem Nienhuis 
(CDA) was het duidelijkst in 
zijn afwijzing. Hij telde 10 van 
deze plekken in de jachtha-
vens, dus totaal overbodig. 
Esther Kaper trok haar motie 
in, zij wilde kwetsbare oude-
ren beter informeren over de 
energietoeslag van 800 euro 
(nu oplopend tot 1300 euro). 
Volgens verantwoordelijk wet-
houder Poels is dat niet nodig. 
“We gaan het gewoon doen!”. 
Hij is ervan overtuigd dat Wij-
demeren in samenwerking 
met de Energiecoöperatie erin 
zal slagen grote groepen te 
bereiken. Er waren op 12 juli 
ruim 500 aanvragen toege-
kend en er zaten 77 gevallen 
in de pijplijn.

   

Uitzetting woonarkbewoners   
De Otter van de baan
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In gesprekken met direc-
tieleden van projectont-
wikkelaar Dutchen heeft 
wethouder Alette Zand-
bergen- Hanewald haar 
zorgen geuit over hoe men 
omgaat met de bewoners 
van jachthaven De Otter. 
Ook wilde ze meer helder-
heid over de plannen. Om 
iets aan de onrust te doen 
initieerde Zandbergen een 
vervolggesprek, waar ook 
de woonarkbewoners bij 
aanwezig waren. Met z’n 
allen aan tafel was zinvol, 
aldus de wethouder.

“Het was een goed gesprek” 
opent de wethouder die de 
portefeuille Ruimtelijke Orde-
ning beheert, “Ik heb de heren 
verteld dat ik niet gecharmeerd 
ben van de onrust onder de 

bewoners van De Otter. Het 
gaat wel om hun thuis.” Haar 
bereikten ook berichten dat bij 
acht woonbootbewoners vóór 
1 juli het contract is opgezegd. 
Weliswaar gaat het om een 
privaatrechtelijke kwestie tus-
sen de nieuwe eigenaar en de 
huurders, waar de gemeente 
geen zeggenschap over heeft, 
maar de manier waarop het 
verloopt, vindt mevrouw Zand-
bergen zorgelijk.

Dreiging weggenomen
Uit het vervolggesprek een 
week later met Dutchen, en-
kele woonarkbewoners en de 
wethouder is het gesprek weer 
op gang gekomen. Er is onder 
meer toegezegd dat op kor-
te termijn de ligplaatsen niet 
ontruimd hoeven te worden. 
Partijen gaan nu met elkaar 
onderling in overleg. Namens 
allen meldt Jan-Jaap Smit van 
Dutchen dat het een construc-

tief gesprek was. “De ergste 
kou lijkt nu uit de lucht”, zegt 
de wethouder. Die erop wijst 
dat ze buiten het overleg staat 
dat woonbootbewoners met 
Dutchen zullen hebben.

Pak het niet af
De gemeenteraad nam vo-
rig jaar een raadsbesluit met 
duidelijke voorwaarden voor 
planontwikkeling in dit ge-
bied. Zo zou de functie van de 
jachthaven in stand behouden 
moeten blijven, evenals het 
behoud van karakteristieke 
elementen als de ophaalbrug 
en het restaurant. Ook het 
aantal ligplaatsen mag niet 
veranderen. Dat geldt ook voor 
het woningaanbod. Klankbord-
groep De Otter hecht aan het 
‘welness’ gevoel in deze kleine 
gemeenschap. ‘Pak dit niet af’ 
roept men. Met een eigen plan 
voorziet men o.a. in apparte-
menten aan de wegzijde (bo-

tenloods). Dutchen zou een 
vakantiepark willen beginnen, 
maar tot op heden is er geen 
concreet plan. Dit wordt in het 
najaar verwacht.

Dutchen
De projectontwikkelaars begrij-
pen dat er weerstand is, maar 
zien ook dat er behoefte is aan 
het upgraden van de verou-
derde Otter. Het opzeggen van 
de huur heeft te maken met 
nieuwe wetgeving per 1 juli dit 
jaar waardoor woonbootbewo-
ners die een ligplaats huren 
huurbescherming krijgen. In 
een overgangstermijn van 2 
jaar hoopt Dutchen tot een ge-
zamenlijke oplossing met de 
woonarkbewoners te komen. 
Uit een interview met de Gooi- 
en Eemlander komt naar vo-
ren dat het tweetal meent dat 
er een nieuw bestemmings-
plan moet komen. Met inacht-
neming van het karakter van 

De Otter, maar met kansen 
voor de toekomst, levensloop-
bestendig. De heren willen de 
klasse en uitstraling van wa-
tersportdorp Loosdrecht weer 
terug, zeggen ze. Dat gaat 
jaren duren, vanwege achter-
stallig onderhoud en omdat 
er heel lang niets nieuws is 
ontwikkeld. Hoe is nog ondui-
delijk, het gaat om recreatie in 
al zijn vormen. “Wellicht blijven 
hier alleen ligplaatsen.” Tot slot 
zien de heren van Dutchen 
een verdriedubbeling van de 
liggelden als een inhaalslag 
die echt nodig was.

FOTO: De nieuwe achtpersoons fractie De Lokale Partij (foto: Douwe van Essen)

FOTO: Wethouder Zandbergen- 
Hanewald
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Wat je van ver haalt is lekker?
Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
‘Wat je van ver haalt, is lek-
ker’ luidt een oud gezegde. 
Maar is dat ook zo? Tegen-
woordig ontdekken steeds 
meer mensen dat er dicht-
bij ook genoeg lekkers 
te halen valt. Net van het 
land, verser kan niet.

Soms zie je langs de weg een 
bordje staan met daarop ‘ver-
se eieren’, ‘verse honing’ en 
ga zo maar door. Je bent er 
voorbij voor je er erg in hebt. 
Misschien besluit je, om dáár 
eens je eieren te kopen. Maar 
in de waan van alledag is dat 
voornemen zo vergeten, tot je 
weer langs dat bewuste bord 
rijdt.

Lekkerder
Sinds kort is er een app, spe-
ciaal voor iedereen die graag 
verse producten koopt, nét 
van het land en het liefst dicht-
bij. De app heet ‘lekkerder’ en 
is gratis te downloaden. Doel 
van de app is, om het lijntje 
tussen consument en de boer 

zo kort mogelijk te maken. De 
boer krijgt een eerlijke prijs 
voor zijn of haar producten, 
de consument betaalt een eer-
lijke prijs én geniet van eten 
dat écht vers is. Consumenten 
kunnen heel makkelijk bekij-
ken wat er allemaal te halen 
is. Elke dag komen er winkel-
tjes bij en via de zoekfunctie 
is in een oogopslag te zien 
wat er in de buurt te koop is. 
Dit kan dichtbij huis zijn, maar 
ook onderweg naar een fami-
lielid elders in het land. Boer-

derijwinkels, stalletjes langs 
de weg, molens, kwekerijen, 
versautomaten en melktaps 
kunnen hier door de eigenaar 
aangemeld worden, zodat het 
aanbod zichtbaar is voor an-
deren.

In Wijdemeren zijn onder an-
dere een Imker uit Kortenhoef 
en een boerderij uit Loos-
drecht aangemeld. Hopelijk 
volgen er snel meer onderne-
mingen, zodat er een rijk aan-
bod ontstaat.

Nederhorst den Berg aan Zee

Een in 1970 ten behoeve van de geplande bouw van de wijk Blijkpolder  
opgeworpen duinlandschap ligt hier, afgevlakt en wel, te wachten op de dingen 
die komen gaan. De foto stamt uit het jaar 1978. De zuiger die u in de verte 
ziet liggen, zou nog continu doorgaan met zuigen tot de oudejaarsnacht van  
31 december 1979. De concessie waarmee de Amsterdamsche Ballast  
Maatschappij toestemming had gekregen om zand uit de Spiegel- en Blijkpol-
der op te zuigen, was tot aan dit tijdstip na bijna 44 jaar, voorgoed verleden tijd.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

KlinieK HeiHof

kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl

BoTox € 89,-
filleR € 195,-

HilversuM

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

uw

expert

                                                                                 Foto: unsplash.



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Hollands End 8: tijdelijk plaatsen leslokaal 

voor periode 3-5 jaar, zaakkenmerk Z.73574 

(26.07.22)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis met 

schuur, zaakkenmerk Z.73546 (25.07.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 21a: plaatsen nokverhoging 

(dakkaper) en dakkapel voorzijde, 

zaakkenmerk Z.73345 (14.07.22)

- Kortenhoefsedijk 141: plaatsen brug, 

zaakkenmerk Z.73540 (25.07.22)

- achter Parklaan: kappen drie bomen, 

zaakkenmerk Z.73424 (19.07.22)

- Zuiderhoek 3: plaatsen dakkapel, 

zaakkenmerk Z.73383 (17.07.22)

- Zwanebloem 16: plaatsen dakkapel, 

zaakkenmerk Z.73552 (25.07.22)

Loosdrecht
- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en realiseren 

dakterras, zaakkenmerk Z.73488 (21.07.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 215: vervangen 

beschoeiing, zaakkenmerk Z.73492 (21.07.22)

- nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229: kappen 

drie bomen, zaakkenmerk Z.73422 (19.07.22)

- voor Prinses Margrietstraat 1 t/m 45 en 6 t/m 

60: kappen 11 bomen, zaakkenmerk Z.73348 

(14.07.22)

- t.h.v. en op Rading 1 en t.h.v. Parklaan 5: 

kappen zes bomen, zaakkenmerk Z.73424 

(19.07.22)

- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen twee padel-

banen, zaakkenmerk Z.73363 (14.07.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 19: plaatsen dakkapel, 

zaakkenmerk Z.73520 (22.07.22)

- Vaartweg 17: uitbreiden woning, 

zaakkenmerk Z.73372 (15.07.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen een 

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 91: afwijken bestemmingsplan 

realiseren bed en breakfast, 

zaakkenmerk Z.72581 (26.07.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 52: kappen 25 bomen t.h.v. 

oprijlaan en verharden 8 parkeervlakken, 

zaakkenmerk Z.681712 (21.07.22)

- Zuidereinde 21: plaatsen zonnepanelen, 

zaakkenmerk Z.72500 (26.07.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 10: verbouwen woning, 

zaakkenmerk Z.71288 (14.07.22)

Loosdrecht
- Jagerspaadje 26: bouwen clubgebouw met 

bijgebouw (HC & FC Victoria), 

zaakkenmerk Z.72498 (27.07.22)

- voor Prinses Margrietstaat 1 t/m 45 en 6 t/m 

60: kappen 11 bomen, 

zaakkenmerk Z.73348 (21.07.22)

- nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229: kappen 

drie bomen, zaakkenmerk Z.73422 (26.07.22)

- t.h.v. en op Rading 1 en t.h.v. Parklaan 5: 

kappen zes bomen, 

zaakkenmerk Z.73424 (22.07.22)

- Vuntuslaan 73: plaatsen dakopbouw, 

zaakkenmerk Z.72770 (22.07.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 145b: verbouwen woning, 

zaakkenmerk Z.72539 (14.07.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage, 

zaakkenmerk Z.71573 (18.07.22)

> Besluit omgevingsvergunning 
perceel Slotlaan 4 te Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het afwijken van het bestemmingsplan 

‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie 

van maximaal 35 woningen, een brug en een 

tuinhuis.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 4 augustus 2022 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. Het 

planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.

OV34Slotlaan42021-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Neder-

land, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
afwijken bestemmingsplan voor 
het bouwen van een recreatiewo-
ning, een havengebouw en een 
entreegebouw op recreatiepark 
Mijnden aan Bloklaan 22a, Loos-
drecht.

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

het voornemen hebben om een omgevings-

vergunning te verlenen voor het afwijken 

van het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum 

Mijnden’ voor het realiseren van een nieuwe 

recreatiewoning, het vernieuwen en vergroten 

van het entreegebouw en het realiseren van 

een havengebouw op het perceel Blokland 

22a, te Loosdrecht. 

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkin-

gen afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 

4 augustus 2022 gedurende een termijn van 

6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbe-

sluit omgevingsvergunning en de ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Bloklaan 22a. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV08Blok22a2022-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 ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbe-

sluit 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.

> Besluit omgevingsvergun-
ning, besluit verklaring van geen 
bedenkingen en besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder per-
ceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdem-

eren maken bekend dat zij met toepassing 

van art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het afwijken van het bestemmingsplan 

“Loosdrecht, Landelijk gebied Noordoost 2012” 

ten behoeve van de realisatie van een zorgvilla 

met 26 appartementen aan de Nieuw-Loos-

drechtsedijk 2 te Loosdrecht. 

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Stukken ter inzage
De besluiten en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 4 augustus 2022 gedurende 6 

weken ter inzage. U kunt het besluit omge-

vingsvergunning en het besluit hogere waarden 

Wet geluidhinder inzien op www.ruimtelijke-

plannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loos-

drechtsedijk 2 Loosdrecht. Het planidentifica-

tienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV02Nieuwlsd22022-va01

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Be-

stuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid 

om het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit 

de Basisregistratie te publiceren als de bekend-

making niet kan geschieden door toezending 

aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- Kocak, Mehmet, geboren 10-08-1980 is per 

10-06-2022 uitgeschreven naar Land 

onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in 

de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht geeft de gemeente de moge-

lijkheid 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 persoon:

- Lorych, K.S., geboren 16-09-1985, is per 

14-07-2022 uitgeschreven naar Land 

Onbekend

- Van Arnhem, J.B.R., geboren 19-11-1991, is 

per 18-07-2022 uitgeschreven naar Land 

Onbekend

- Dabrowski, A.K., geboren 18-09-1979, is per 

19-07-2022 uitgeschreven naar Land 

Onbekend

- Bruineman, M., geboren 04-09-1979, is per 

19-07-2022 uitgeschreven naar Land 

Onbekend

- Nikolovski, B., geboren 07-02-1971, is per 

19-07-2022 uitgeschreven naar Land 

Bekendmakingen

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

3 augustus 2022
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Onbekend

- van Schie, H.P.M., geboren 20-12-1956, is per 

19-07-2022 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 bekendma-

kingen 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 Voorzie-

ningenrechter 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 ontwerp-

besluit 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 ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 



www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Woensdag

3
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Vrĳ dag

5
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Donderdag

4
augustus

✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* 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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6
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Dinsdag

9
augustus

Woensdag

10
augustus

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

Woensdag Vrĳ dagDonderdag Zaterdag Dinsdag Woensdag

MAGAZĲ N
LEEGVERKOOP!
PROFITEER NU! • ALLES MOET WEG! • TOT 60% KORTING!
LEEGVERKOOP! Easysit B80

Easysit D65

-20% -30% -40% -50% -60%

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

Easysit D72
Easysit DS703

Easysit D62
Easysit F35

Easysit DS695
Easysit D71

Easysit D64 Easysit S80

Easysit D400 Easysit D69

Easysit A90Easysit A90
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Zussen Debbie en Yvonne fietsen 
ter ere van hun vader
ANKEVEEN
Op 17 september doen 
Yvonne uit Ankeveen en 
Debbie uit Bussum mee 
aan de HerinneringenRit, 
hét fietsevenement van 
Alzheimer Nederland waar 
geld ingezameld wordt 
voor meer onderzoek naar 
dementie. Yvonne las over 
de Herinneringenrit en 
wist meteen dat ze deze 
rit graag zou willen rijden 
ter ere van haar vader die 
in februari op 90-jarige 
leeftijd is overleden. En 
dan vooral met haar zusje 
Debbie. De teller van hun 
actie staat inmiddels op 
€1.810,-!

“Als onderdeel van het rouw-
traject vond ik dit een mooi 
doel,” vertelt Yvonne. “Ik vroeg 
Debbie of zij er ook iets voor 

voelde en die zei meteen ‘Ja’. 
M’n vader is zo’n onderdeel 
van mijn leven geweest. Hij 
heeft voor ons gezorgd en wij 
hebben voor hem mogen zor-
gen in het laatste stuk van zijn 
leven. Het is ook een stukje 
loslaten, achterlaten. Als je zo 
lang en zo intensief voor ie-
mand gezorgd hebt, dan moet 
je daar ook van weg groeien. 
Dat is moeilijk en vraagt tijd 
en een mooie actie zoals de 
Herinneringenrit… We gaan 
ons stinkende best doen om 
een prachtig sponsorbedrag 
bijeen te brengen en zullen zo 
trots als een pauw voor ‘Onze 
paps’ de Herinneringenrit rij-
den.”

Fiets mee voor een toe-
komst zonder dementie
Niets is mooier dan het ma-
ken van herinneringen. Ze-

ker samen met anderen én 
een gezamenlijk doel. Er zijn 
fietsroutes van 40 km, 80 km, 
120 km en 160 km. Elke route 
komt langs de Onvergetelijke 
kilometer, waar we samen 
oude herinneringen ophalen 
en nieuwe beleven. Doe op 
17 september 2022 ook mee 
aan de HerinneringenRit in 
Amersfoort: www.herinnerin-
genrit.nl

Wil je de actie ‘Onze paps’ 
van Debbie en Yvonne steu-
nen? Hun doel is om minstens 
€2.000,- in te zamelen. Kijk 
dan hier: https://www.herinne-
ringenrit.nl/team/onze-paps

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie 
herinneringen, hebben wij afscheid genomen van mijn 
lieve man, onze lieve vader, trotse opa en lieve broer

Bartholomeus Roelof 
Abbenbroek

“Roelof ”

`s-Gravenhage, 30 mei 1946 Soest, 19 juli 2022

Uit aller naam:

An van den Brom

Dokter de Voslaan 23
3761 XX  Soest

De uitvaart heeft op dinsdag 26 juli plaatsgevonden.

VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN
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TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Intens verdrietig, maar met veel respect 
voor haar moedig gedragen jaren van 

afnemende gezondheid, delen wij u mede, 
dat na een zeer zorgzaam en liefdevol leven, 

is overleden, onze lieve en sterke

Aliza Mina Top - Rempe
- Alie -

Loosdrecht, Naarden, 
13 augustus 1941 28 juli 2022

Henk, in liefdevolle herinnering

Ronald en Anique

Sandra

We hebben dinsdag 2 augustus 
afscheid genomen van Alie. 

Correspondentieadres: 
Flits 27, 1231 SM  Loosdrecht

Liefdevol

Zorgzaam

Sterk

Vrolijk

FAMILIEBERICHTEN

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef
mmmij tijd.ij tijd.ij tijd.
Geef

ij tijd.
Geef
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Joke Parrée directeur   
Sypesteyn
LOOSDRECHT
Het bestuur van Kas-
teel-Museum Sypesteyn 
heeft mevrouw Joke Par-
rée aangesteld als direc-
teur van de organisatie. 
Mevrouw Parrée bekleed-
de deze functie al samen 
met Rimmert Sluiter. De 
heer Sluiter heeft tijdens 
een drukbezochte bijeen-
komst met de vele vrijwilli-
gers, na vier jaar afscheid 
genomen.

Mevrouw Parrée heeft zich 
de afgelopen jaren al met 
veel passie ingezet voor Sy-
pesteyn. Onlangs nog heeft 
zij een aantal nieuwe vrij-
willigers geworven voor het 
Kasteel-Museum met het 
bijzondere verhaal. De rijke 
collectie Hollands Porselein, 
met name het Loosdrechts 

Porselein en de prachtige 
tuin, aangelegd onder Hol-
landse architectuur, trekken 
jaarlijks veel bezoekers naar 
de unieke locatie aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150. 
“Het bijzondere verhaal, de 
geschiedenis van deze plek, 
de samenwerking met de vele 
tientallen vrijwilligers en de 
kansen die we zien, geven mij 
enorm veel energie om hier 
als directeur actief te zijn”, al-
dus Joke Parrée. Daarnaast 
is Lia Moote, die al vele jaren 
als vicevoorzitter fungeerde, 
benoemd tot voorzitter van 
het bestuur van Sypesteyn. 
Zij volgt hiermee Sandra van 
Rijkom op, die deze functie 
de afgelopen 4 jaar met veel 
enthousiasme heeft vervuld. 
Tegelijk is Jan-Jaap de Kloet 
als vicevoorzitter toegetreden 
tot het bestuur.

   

Geslaagde aftrap Schrijfcafé 
Kortenhoef
KORTENHOEF
Op 19 juli was de feeste-
lijke aftrap van Schrijf-
café Kortenhoef. Auteur 
en schrijfcoach Corrie 
Gramser organiseert deze 
bijeenkomsten voortaan 
maandelijks elke 3e dins-
dagavond van de maand 
in De Oude School.

Naast een Schrijfcafé in Hil-
versum en Soest is auteur en 
schrijfcoach Corrie Gramser 
van Zinexprez nu ook in Kor-
tenhoef neergestreken met 
deze creatieve schrijfactivi-
teit. De aftrap was op dinsdag 
19 juli, de tot nu toe warmste 
dag van het jaar. Onder het 
genot van een koel stuk ci-
troentaart en fris citroenwater 
werd er geschreven aan de 
hand van feestelijke schrijfop-
drachten. Deze eerste bijeen-
komst was voor genodigden, 
onder wie de persoon die de 
Oude School als locatie had 

aangedragen. Een prachtige 
locatie waar iedereen tijdens 
de pauze heeft genoten van 
het uitzicht op de ondergaan-
de zon boven de velden.

Schrijven is een feestje
Mensen zitten vol met verha-
len, herinneringen en fijne of 
minder fijne ervaringen waar 
over geschreven kan worden. 
De schrijfcoach weet iedereen 
met speelse schrijfopdrachten 
tot schrijven te bewegen. Er-
varing met schrijven is niet 
nodig: plezier in de activiteit 
staat voorop. De volgende bij-
eenkomst staat gepland voor 
16 augustus en heeft als the-
ma ‘nieuwsgierig schrijven’.

Aanmelden
Mensen die interesse hebben 
in het Schrijfcafé kunnen zich 
melden via de website www.
zinexprez.nl of bellen met de 
schrijfcoach via 06-40155282.

Ingezonden brieven

Vlag op z’n kop, dorp op z’n kop!
Het zal u niet ontgaan zijn, ook 
in Nederhorst den Berg hangt 
onze nationale driekleur onder-
steboven. Van oudsher is het 
in de visserij een noodsignaal, 
het heeft niks te maken met 
een gebrek aan respect. Na 
het bekendmaken van de stik-
stofplannen van de regering 
zijn de boeren in Nederland 
dusdanig klemgezet, dat wij 
onze ernstige zorgen op deze 
manier duidelijk willen maken.

Wij vallen onder Natura 2000- 
gebied Oostelijke Vechtplas-
sen, dit beslaat nagenoeg heel 
Wijdemeren. De boeren, maar 
ook bijvoorbeeld paarden-
houders, in dit gebied moeten 
95% inkrimpen. Zet met een 
passer nog een hemelsbrede 
strook van 1 km hieromheen 
en de veehouderij daarin moet 

voor 70% verdwijnen. In de 
praktijk zal dit inhouden dat er 
geen boer meer overblijft in 
onze dorpen. Met het verdwij-
nen van deze familiebedrijven, 
wordt ook het landschap niet 
meer onderhouden. Gevolgen: 
het groene weidelandschap 
zoals we dat nu kennen zal op 
termijn verdwijnen.

Maar wij laten ons niet opof-
feren voor de belangen van 
bouw, industrie en luchtvaart 
door onhaalbare stikstofdoelen 
(bron PBL en CBS). Wij laten 
bedrijven die al generaties in 
de families zijn niet gedwongen 
onteigenen, met geld is niet al-
les te koop! Goede kwaliteit 
van de aanwezige natuur moet 
het gezamenlijke doel zijn, 
Nederlandse boeren werken 
al met de laagste milieubelas-

ting ter wereld. Wij kunnen en 
willen stikstof reduceren met 
de modernste technieken. Wij 
strijden voor een vitaal platte-
land waar natuurinclusief ge-
werkt wordt, met perspectief 
op een gezonde toekomst voor 
onze kinderen.

Wij merken dat veel van u de 
boeren een warm hart toedra-
gen. U kunt ons steunen door 
uw voedsel lokaal en tegen 
een eerlijke prijs te kopen. 
Maak het zichtbaar door uw 
vlag ondersteboven op te han-
gen en een boerenzakdoek te 
dragen!

Silvia Boshuizen-Galesloot, na-
mens de boeren uit Nederhorst 
den Berg

   

Respect voor Nederlandse vlag
De laatste weken doet mijn 
hart pijn en niet alleen dat 
van mij maar die van vele ve-
teranen met mij. Pijn omdat ik 
overal onze Nederlandse vlag 
omgekeerd zie hangen. Zoals 
Ridder Militaire Willems Orde 
Marco Kroon al in de media 
zei: “het is een schande en 
een belediging van de mensen 
die in dienst van de Staat het 
‘allerhoogste offer hebben ge-

bracht’. Er strijden duizenden 
militairen, burgers, agenten, 
brandweermannen en alle an-
deren voor deze vlag en de 
demonstranten gaan hier niet 
respectvol mee om.”

Ik ben niet tegen demonstreren 
en ik begrijp de extreme emo-
tie bij de boeren echt wel maar 
gebruik daar, als alternatief, de 
rode boerenzakdoek voor en 

niet onze vlag. Behandel onze 
Nederlandse vlag alstublieft 
met het nodige respect. De 
vrijheid van deze kleuren is na-
melijk betaald met Nederlands 
bloed. Als je het niet eens bent 
met het bestuur van Ajax, ga je 
ook niet het logo aanpassen.

Sld1 Laura, Ankeveen

   

Beste doppenspaarders,
LOOSDRECHT
Een kleine tussentijdse up-
date over de hoeveelheid 
doppen, die tot begin juli 
bij mij is gebracht: 350 kg!

Als u meer wilt weten wat er 
met de doppen gebeurt en 
waar er nog meer inzamelpun-
ten zijn, kijkt u dan eens op de 
site: stichtingd-dog.nl. Onder 
verschillende ‘kopjes’ boven-
aan de 1e bladzijde ziet u ver-
wijzingen naar meer informatie.

Ik heb wederom een dringend 
verzoek: ik tref toch nog re-
gelmatig artikelen als meta-
len doppen als kroonkurken 
van bierflesjes en doppen van 
wijnflessen, kleine medicijnbe-
kertjes en makkelijk te buigen 
deksels van o.a. yoghurtbekers 
aan in de zakken. Deze dingen 

zijn absoluut niet bruikbaar! 
Een vuistregel: iets van metaal 
of als een deksel makkelijk sa-
mengevouwen kan worden, is 
dit niet geschikt voor de inza-

meling.

Hartelijk dank!
Gonny Reman, Flits 14, Loos-
drecht
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Kortenhoefse ‘zandbeeldhouwer’ 
steelt de show
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds 2005 trekt kunste-
naar Maxim Gazendam als 
professional over de hele 
wereld om zandsculpturen 
te bouwen. Momenteel is 
hij intensief betrokken bij 
een tentoonstelling ‘Onze 
Vaderlandsche Geschiede-
nis’ in een beeldentuin in 
Garderen. De directe link 
met ‘s- Graveland wordt ge-
vormd door Trompenburg 
dat hij met 20.000 kg. zand 
in 3 meter hoogte toont aan 
de bezoekers.

Tijdens zijn studie Architectuur 
aan de TU Delft kwam hij per 
toeval in aanraking met zands-
culpturen tijdens een workshop 
teambuilding. Een typisch ge-
val van een uit de hand gelopen 
hobby, want gaandeweg ont-
wikkelde hij zich steeds meer 
tot een professioneel bouwer. 
“Ik vind de term kunstenaar niet 
geheel passen, ik vind mezelf 
meer een ambachtsman”, ver-
telt de inwoner van Kortenhoef 
sinds 2017. Na zijn afstuderen 
als Master of Science of Archi-
tecture startte hij z’n eenmans-
zaak ‘Puremaxim’. Sindsdien 
heeft hij zich verder ontwikkeld 
naar een eigen karakteristieke 
stijl. De zandsculpturen van 
Maxim waren in veel landen 
te bewonderen, o.a. in de VS, 
Zwitserland, Letland, Colom-
bia, Israël, China en Koeweit. 
En uiteraard in Nederland.

Los zand
‘Waren te bewonderen’, want 
na een expositie worden de 
beelden als los zand afgevoerd. 
“Dat vind ik juist het mooie, dat 
het vergankelijk is. Bij mij gaat 
het primair om het creatieve 
proces van het opbouwen. 
Een idee vanaf papier vormge-
ven naar een fraai beeld, dat 
geeft mij een kick. Dat je het 
daarna als losse zandkorrels 

ziet verdwijnen, hoort erbij. De 
herinnering blijft altijd.” In zijn 
loopbaan maakte Maxim hon-
derden beelden, van tafelmo-
del tot de grootste sculptuur ter 
wereld, van 21 m. hoogte, die 
zelfs het Guinness Book of Re-
cords haalde. Hij werkt vaak in 
opdracht, maar doet ook mee 
aan wedstrijden en exposities. 
Op www.puremaxim.com ziet u 
een overzicht van zijn prijzen, 
naast andere info over ‘de am-
bachtsman’.

Ambacht
Om een zandsculptuur te ma-
ken, gebruik je jong rivierzand 
dat bestaat uit scherpe, hoeki-
ge korrels. Die worden in een 
houten bekisting heel stevig 
aangestampt met een trilplaat. 
De basis is dus een keiharde 
laag die je vervolgens gaat 
bewerken met een troffel, pa-
letmes, schraper, een kwastje, 
enz. Ook een waterpas is on-
misbaar. Maxim legt dit om-
standig uit, omdat zijn Trom-
penburg dient als voorbeeld om 
het maakproces uit te leggen 
aan geïnteresseerde bezoe-
kers. Wat u op de foto ziet, is 
in vier dagen gebouwd. Er komt 
aan de onderkant ook de weer-
spiegeling in het water van het 

landhuis van Cornelis Tromp, 
een veelbelovend vooruitzicht.

100 beelden
Naast het beeldhouwen ont-
werpt en coördineert Maxim 
ook tentoonstellingen. Zoals 
‘Onze Vaderlandsche Geschie-
denis’, hij maakte een door-
gaande lijn van onze nationale 
geschiedenis. Van ‘De Eerste 
Boeren’ via kastelen, monni-
ken, Karel de Grote, Max Have-
laar, Willem Drees naar koning 
Willem-Alexander en zijn gezin 
in plusminus 100 beelden. Sa-
men met 25 collega’s in tafere-
len, portretten, plattegronden 
en landkaarten, alles driedi-
mensionaal. Niet alleen prach-
tig vormgegeven, maar ook 
leerzaam om alles zo op een 
rijtje te zien. Zeer de moeite 
waard op 50 km. van Wijdeme-
ren: Zandsculpturen Festival; 
Oude Barnevelderweg 5, 3886 
PT Garderen; www.zandsculp-
turen.nl

Tot slot Maxim Gazendam: “Ik 
blijf het elke keer een uitdaging 
vinden om mezelf te verbete-
ren. Heerlijk om met je handen 
te werken, vrijheid in gebon-
denheid. Dat is en blijft prach-
tig.”

   

GooiTV
Bij GooiTV is deze maand het 
zomerreces begonnen. Dat 
betekent dat de komende pe-
riode een aangepast program-
ma wordt uitgezonden. Deze 
week wordt opnieuw een video 

getoond over Nederhorst den 
Berg. Het programma komt we-
derom van de historische kring 
in Nederhorst den Berg en laat 
de dorpskern zien in de voor-
bije jaren. Voor diegenen die 

kijken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842.

Zinvolle daginvulling voor 
mensen met dementie
WIJDEMEREN
De gemeente is op zoek 
naar drie mensen die als 
netwerkbegeleider voor 
mensen met (beginnende) 
dementie mee willen doen 
aan een onderzoek. Het 
gaat om het onderzoeks-
project ‘Samen naar een 
zinvolle daginvulling voor 
mensen met dementie’, dat 
loopt tot eind oktober 2022.

De gemeenten Wijdemeren en 
Hilversum willen samen met 
inwoners met (beginnende) 
dementie in kaart brengen wat 
voor hen belangrijk is in hun 
dagelijks leven. Wat draagt bij 
aan een zinvolle daginvulling? 
En wat is nodig om dit voor el-
kaar te krijgen? Deze inwoners 
krijgen begeleiding van een 
zogenaamde netwerkbegelei-
der. Dit kan een professional 
zijn, een ervaringsdeskundige 
of een vrijwilliger. De netwerk-
begeleider gaat in gesprek met 
de deelnemers en de mensen 

uit hun directe omgeving: het 
netwerk. We zoeken mensen 
die tot oktober gemiddeld drie 
uur per week beschikbaar zijn, 
(enige) ervaring hebben met 
mensen met dementie en in 
staat zijn om een goed gesprek 
te voeren en de uitkomsten vast 
te leggen. Nieuwsgierigheid en 
een netwerk in of kennis van 
de gemeente Wijdemeren en/ 
of Hilversum zijn een pré.

Aanmelden
Aanmelden kan door een korte 
motivatie en uw telefoonnum-
mer te sturen naar Sacha van 
Tongeren: st@kl.nl. We nemen 
telefonisch contact op voor het 
vervolg. Dit project is een initia-
tief van het Netwerk Dementie 
Gooi en Vechtstreek waar ook 
de lokale afdeling van Alzhei-
mer NL aan deelneemt. Het 
actiegerichte onderzoek wordt 
uitgevoerd door Kennisland, 
en mede gefinancierd door 
ZonMW.

   

SailWise crowdfunding voor 
nieuwe tilliften
LOOSDRECHT
Zeilen is leuk. Voor men-
sen met een beperking is 
het zelfs meer dan dat. Het 
biedt hen de mogelijkheid 
om zich te ontwikkelen, te 
ontdekken wat er wél kan 
en de eigen regie (weer) 
te pakken. Om ook in de 
toekomst mensen met een 
beperking de mogelijkheid 
te bieden om te waterspor-
ten en te verblijven op het 
Loosdrechtse eiland Ro-
binson Crusoe, heeft Sail-
Wise nieuwe tilliften no-
dig in de accommodatie. 
Daarom heeft de stichting 
een crowdfundingactie op-
gezet, met als doel 12.500 
euro op te halen voor de 
nieuwe tilliften.

24-uurs zeilestafette
De crowdfundingactie wordt 
gedragen door deelnemers en 
vrijwilligers van SailWise. Een 
aantal van hen heeft op 31 juli 
en 1 augustus bij elkaar 24 uur 
lang gevaren over de Loos-
drechtse Plassen om geld op 
te halen voor de nieuwe tilliften. 
Sommige deelnemers zitten in 
een rolstoel en kunnen dankzij 

de aanpassingen die SailWise 
biedt gewoon meedoen. Bo-
vendien beschikt SailWise over 
rolstoeltoegankelijke zeilboten. 
De zeilestafette duurde van 31 
juli, 15.00 uur tot 1 augustus 
-dan zal het laatste team om 
15.00 uur finishen.

Tilliften
SailWise organiseert al meer 
dan 45 jaar watersportvakan-
ties voor mensen met een be-
perking. Eén van de accom-
modaties is het Loosdrechtse 
watersporteiland Robinson 
Crusoe. De accommodatie op 
het eiland is volledig aangepast 
en rolstoeltoegankelijk, zodat 
SailWise – met hulp van haar 
zorgvrijwilligers – alle nodige 
zorg kan bieden aan de deel-
nemers   van   de   watersport-
activiteiten.

  



Woensdag 3 augustus 2022
11

Nazomerse excursies bij de 
Loenderveense Plas
LOOSDRECHT
In augustus en september uur 
organiseert Waternet bijzon-
dere nazomerse excursies 
bij de Loenderveense Plas: 
ga mee varen op een fluister-
boot bij zonsondergang met 
een bezoek aan de molen of 
geniet van een vaartocht met 
een heerlijke high tea. De 
Loenderveense Plas is een 
prachtig oer-Hollands natuur-
gebied vlakbij Loenen aan de 
Vecht. Een deel van de plas, 
de Waterleidingplas, gebruikt 
Waternet om drinkwater van 
te maken. Dit natuurgebied is 
normaal niet toegankelijk voor 
publiek, maar onder begelei-
ding van de boswachter kan 
dat wel.

De excursies zijn op de don-
derdagen 18 en 25 augustus 
(19:00 uur), vrijdag 19 augus-
tus (15:00 uur), zaterdag 27 
augustus (13:00 uur) en op 
woensdag 7 september (19:00 
uur) en zaterdag 10 septem-

ber (15:00 uur). Vanaf de boot 
kunt u van de omringende na-
tuur genieten en van de ver-
halen die de boswachter over 
deze unieke omgeving weet te 
vertellen.

Aanmelden voor deze ex-
cursies kan via: https://www.
waternet.nl/service-en-con-
tact/drinkwater/waar-komt-
ons-dr inkwater -vandaan/
loenderveense-plas/, scan de 
QR-code of neem voor meer 
informatie contact op met het 
bezoekerscentrum van Water-
net: via 020-608 7595 (bereik-
baar op dinsdag t/m zondag 
van 10:00-16:30 uur).

Tuintheater op Sypesteyn
LOOSDRECHT
Op zaterdag 6 augustus 
a.s. speelt het Tuintheater 
de voorstelling ‘God van de 
slachting’ in de mooie tuin 
van Kasteel-Museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht.

Belangrijk: Hoewel de titel mis-
schien anders doet vermoeden 
is ‘God van de slachting’ een 
komedie. De spelers van het 
Tuintheater geven hun kijk op 
communicerende volwasse-
nen en laten op absurde en 
geestige wijze zien dat volwas-
sen spelen iets anders is dan 
volwassen zijn.

De voorstelling begint om 
12.30 uur; De ingang is bij het 
blauwe hek van het kasteel. 
Tickets: €21,00 per persoon.

Reserveren via de website 
van het Tuintheater: www.het-
tuintheater.nl
   

Ontdek Fort Kijkuit

NEDERHORST DEN BERG
Zondag 7 augustus van 
12.00 – 16.00 uur zal Fort 
Kijkuit weer haar deuren 
openzetten voor publiek. 
Vrijwillige boswachters van 
Natuurmonumenten staan 
dan weer klaar om u van al-
les te vertellen over het fort 
en de natuur in de Vecht-
plassen. Op het buitenfort 
is een uitkijkpunt aanwezig 
en een kleine informatie-
ruimte. En natuurlijk is er 
koffie en een toilet. U bent 
van harte welkom!

Markante pleisterplaats
Bezoekers kunnen op Fort 
Kijkuit een kijkje nemen in het 
kruithuis, waar een kleine ex-
positie is te zien over herstel-
werkzaamheden in het laag-
veen, het fort en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Of klim 
naar boven naar het uitzicht-
punt en overzie de Wijde Blik, 
het Hilversums Kanaal, na-
tuurgebied De Put en de Hor-
stermeerpolder. Het fort vormt 
hiermee een markante pleis-
terplaats tijdens uw wandel-, 
vaar- of fietsroute. Want er is 
ook een aanlegsteiger in het 

Hilversums Kanaal.

Op pad met een fortengids
Wilt u meer weten over Fort 
Kijkuit? Ga dan mee met een 
rondleiding over het fort. De 
fortengids kan u alles vertellen 
over de boeiende geschiedenis 
van deze locatie. Bovendien 
krijgt u een exclusief kijkje in 
het beheerkantoor, dat in 2016 
de Europa Nostra-prijs voor 
behoud van cultureel erfgoed 
won. Leden van Natuurmonu-
menten mogen gratis mee met 
de rondleiding. Niet-leden be-
talen € 2,- per persoon.

Foto: Fort Kijkuit in voorjaar, juni, Kortenhoef.• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

FOTO: Jan Dirk Bol
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Foto van de Week 

Slagerij Diekerhof

opent 7 dagen 

per week de deuren!

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is gevestigd aan de Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg Tel: 0294 251 204

Geniet 7 dagen per week van de mooiste steaks,
borrelplanken,  een u itgebreid BBQ assortiment,

gekoelde wijnen en veel meer!
de openingstijden zijn vanaf 10 juli :
Maandag 8.00 - 18.00
Dinsdag 8.00 - 18.00
Woensdag  8.00 - 18.00
Donderdag    8.00 - 18.00
Vrijdag 8.00 - 18.00
Zaterdag 8.00 - 17.00
Zondag          12.00 - 17.00

Foto: Marco van der Roest (Wijdemeren van Boven)   Brandweer ’s-Graveland zorgt voor verkoeling bij het veldje tussen Veenacker, Anton Smeerdijkgaarde en de Kwakel. 


