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 Kerstlichtjestocht
LOOSDRECHT
Beleef wandelend door de 
prachtig verlichte kasteel-
tuin het levende Kerstver-
haal!

De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Wat kijken we er 
naar uit om het weer écht te 
gaan beleven, na 2 jaar uitstel 
wegens COVID. Achter de 
schermen wordt er met veel 
vrijwilligers enthousiast en 
hard gewerkt om alles voor 
te bereiden. Deze Kerstlicht-
jestocht vindt plaats in Loos-
drecht en dit jaar vieren we 
ons 5-jarig lustrum, extra bij-

zonder dus.

De start vindt plaats in de 
prachtige Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk. Van-
daaruit vertrekken de bege-
leide groepjes met bezoekers 
iedere 10 minuten richting de 
schitterend verlichte tuin van 
kasteel Sypesteyn. 

Reis mee door het Kerstver-
haal met koorzang, loop langs 
het dorpje Bethlehem waar u 
een aantal ambachtslieden 
aan het werk ziet en Jozef 
ontmoet. Maak kennis met 
de soldaten, medereizigers 

en hoor wat Herodes er van 
vindt. Warm halverwege de 
wandeling lekker op bij een 
vuurtje met warme chocola-
demelk of glühwein (gratis) 
om de weg te vervolgen rich-
ting de herders met hun scha-
pen en de wijzen, ook op zoek 
naar het Kind van Bethlehem. 

Het belooft een onvergetelijke 
avond te worden op zaterdag 
17 december. U loopt letterlijk 
mee door de uitgebeelde ver-
halen rondom Kerst. U bent 
van harte welkom. De entree 
is €5,- per persoon en kinde-
ren tot 12 zijn gratis. Aan het 
einde van de wandeling bie-
den we u graag een kleinig-
heidje aan, ook speciaal voor 
de kinderen. 

Kom, waar mogelijk, zoveel 
mogelijk met de fiets. Als u 
met de auto komt, kunt u deze 
parkeren achter de Sijpekerk.

  

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP

Ruisdaellaan 31, Loosdrecht

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

Lekker veilig of straks geveild?
Eerlijk aankoopadvies nodig?

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl 

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal  Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-
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Griepprikken op 29 oktober
LOOSDRECHT
Op zaterdag 29 oktober geven 
we de griepprik aan iedereen 
die een uitnodiging heeft ge-
kregen. De vaccinaties wor-
den gegeven in het Grand 
Café van de Emtinckhof. Voor 
de tijd kijkt u op uw uitnodiging, 
er is een indeling gemaakt vol-

gens de eerste letter van uw 
achternaam. Houdt u zich svp 
aan deze tijd, zodat de drukte 
over de dag verspreid wordt. 
Er zijn voldoende vaccinaties 
voor iedereen. 

Tot zaterdag 29 oktober, 
huisartsen Loosdrecht.

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

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

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

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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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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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?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

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?

• 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

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

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 

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Je BODEM, pers.ontw.groep
Je levenslustige vrouwelijke 

kracht onderzoeken,
creatief verkennen.

barbarapompe.nl/groepen

Haardhout te koop,
droog / gekloofd. € 150,00 

Haardhout te koop,
droog / gekloofd. € 150,00 

Haardhout te koop,

per kuub. Tel: 035-5823840

Garage Sale!
Zat 29 okt en Zon 30 okt
N-Loosdrechtsedijk 104 

in Loosdrecht 
Van 10:00uur tot 16:00uur

Kom gezellig
een kijkje nemen

en wees er snel bij.

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

gedrukte regel

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Geldig van vrijdag 28 oktober t/m woensdag 2 november.

Runder Sucadelapjes
Gehaktbrood Bien Sûr
c.a. 500 gram

Vlaamse Kipvinken
150 gram
Vlaamse Kipvinken
150 gram
Vlaamse Kipvinken

Loosdrechtse Kip Kerriesalade
Lamsstoofpot
Met GRATIS bakje puree
Lamsstoofpot
Met GRATIS bakje puree
Lamsstoofpot

500 gram
Per stuk

Per stuk

100 gram
400 gram

€ 7,98
€ 7,98

€ 2,75

€ 1,98
€ 9,98

Hele week:
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Van de zijlijn…

De kraken-
de kim aan 
de Kwakel
Door: Cor Winkel

Ik was laatst op de koffie bij 
oude buren. Bij een vorig be-
zoek ving ik bot. Mijn tennisrac-
ket moest opnieuw bespannen 
worden. Al vanaf dat ik tennis 
speel, is hij mijn toeverlaat. 
Met een kritisch oog bekijkt hij 
dan het racket, voelt aan de 
bespanning en velt zijn oor-
deel: 25 kilo! Net als de eerste 
keer trouwens. Terloops zegt 
hij, rustig en bescheiden als 
hij is, dat ik waarschijnlijk wel 
een paar keer met mijn racket 
het gravel heb geraakt. Meer 
op mijn techniek letten dus… 
Maar bespannen, dat ging niet 
lukken. Een dag eerder, had 
hij het apparaat toevallig net 
de deur uit gedaan…

Mijn oude vertrouwde bespan-
ning koester ik, een goede 
opvolger heb ik nog niet ge-
vonden… Genietiend van het 
mooie uitzicht over de Kwakel 
nemen we de wereld door. 
We hebben samen een aardig 
stukje gemeenschappelijke 
geschiedenis opgebouwd, als 
buren van weleer. Wonend in 
een wijk in Kortenhoef, met 
opgroeiende kinderen, die 
gingen studeren en nu elders 
wonen. En nu weer met zijn 
tweeën, zoals we begonnen. 

Het leven in een notendop...

Je leert genieten van kleine 
dingen. Een wandeling, een 
uitzicht, zonsondergang en 
voor vroege vogels, de stilte 
van de op de vlucht slaande 
nacht. Ik heb het zelf nooit ge-
daan, maar ik ken mensen, die 
inderdaad lyrisch worden, als 
ze kijken naar de zonsonder-
gang, aan de kim voorbij de 
Kwakel. Het komt zelfs in mijn 
familie voor…

De werkelijkheid is altijd an-
ders, dan je zou verwachten. 
Als een dief in de nacht, heeft, 
als ik goed ben geïnformeerd, 
een projectontwikkelaar het 
plan opgevat, om een snip-
per strook gras, tussen Anton 
Smeerdijkgaarde en Kwakel, 
te bebouwen. Hierdoor gaat 
het mooie uitzicht voor de di-
rect aanwonenden volledig 
naar de knoppen…

Ik snap, dat er woningnood is 
en dat er woningen bij moeten. 

Je zou zeggen: elke snipper 
moet je benutten om ook maar 
iets te kunnen doen om de 
nood te lenigen. Hoe blij was ik 
zelf niet met mijn eerste nieu-
we onderkomen. Beter iets, 
dan niets. Aan de andere kant, 
denk ik, simpel redenerend, 
hoe kan je nou op zo’n relatief 
klein oppervlak, commercieel 
en economisch slim scoren. 
Blijkbaar duiken tegenwoordig 
projectontwikkelaars op elke 
vlek die vrijkomt… 

Beter is, denk ik, dat een Wi-
baut van Wijdemeren een 
groter, goed doordacht plan 
maakt, dat zoden aan de dijk 
zet. Welke dijk maakt me niet 
zo veel uit. Zowel beter voor 
de gemeente, de huidige als 
de toekomstige bewoners. 
Zeker ook interessanter voor 
projectontwikkelaars en finan-
ciers. Dat de mensen, die het 
betreft, op hun oude dag, nog 
kunnen blijven genieten van 
hun uitzicht is natuurlijk mooi 
meegenomen…

   

Ingezonden brief

College Wijdemeren legt bom onder nieuwbouwplan Cannenburgerpark
Een onaangename verrassing 
op 11 oktober 2022. Het colle-
ge besloot om geen verklaring 
van geen bedenkingen voor 
het plan Cannenburgerpark 
af te geven. Het bouwplan 
voldoet niet aan de geldende 
parkeernormen en de sociale 
koopappartementen voldoen 
niet aan de minimale grootte. 
Ook het bedrijventerrein mag 
niet verdwijnen. 

Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed, projectontwikkelaar 
van het Cannenburgerpark, is 
hierover verbaasd en teleur-

gesteld. Afgelopen februari 
waren de gemeenteraadsle-
den unaniem in hun loftuitin-
gen over het plan. De insteek 
en verloop van het participa-
tieproces was een voorbeeld 
en het aanbod van 16 soci-
ale koopappartementen op 
34 eenheden (47%) was een 
pluspunt. 

Volgens het college zijn de 
sociale koopappartementen te 
klein (49 m2). Deze zijn juist 
verkleind om extra apparte-
menten te kunnen realiseren 
voor starters!

Belangrijkste aandachtspunt; 
parkeren. Dit is en blijft een is-
sue. De raad heeft in 2021 al 
besloten dat de parkeernorm 
aangepast moet worden voor 
sociale woningen met daar-
bij een onderscheid tussen 
stedelijk en landelijk gebied. 
Daar zit de crux. Volgens Zijt-
veld valt het plan binnen ste-
delijk gebied. Hiermee voldoet 
het plan aan de parkeernorm 
van 1,2 voor sociale koopap-
partementen. In het beoogde 
plan zijn 63 parkeerplekken 
beschikbaar, dit is ruim voor 
in totaal 34 wooneenheden. 

Volgens het college is de par-
keernorm 2,3 voor sociale 
koopappartementen, ondanks 
openbaar vervoer in de directe 
omgeving.

Op 8 november 2022 verga-
dert de commissie Ruimte en 
Economie over dit plan en is 
het mogelijk om in te spreken. 
De projectontwikkelaar hoopt 
dat veel betrokkenen deze 
mogelijkheid aangrijpen!

Een nieuwe woonfunctie op 
een vervuild bedrijventerrein. 
Dat wil toch iedereen?

Om Wijdemeren en de ker-
nen leefbaar te houden, zal er 
woningaanbod moeten zijn. 

Hopelijk denken de gemeen-
teraadsleden net zo en nemen 
zij het raadsvoorstel weigering 
verklaring van geen bedenkin-
gen van het college niet over. 
Dat zal blijken op 8 november 
2022.

Bertine Jongerden, JeeGee 
Vastgoed

Smeerdijkgaarde en De Kwakel
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Vliegshow
Ik heb mijn auto maar even 
langs de kant van de weg ge-
zet. In een razend tempo komt 
een gitzwarte wolk op me af. 
Vlak voordat de wolk overkomt, 
neemt het een onverwachte 
scherpe bocht en vliegt weer 
van me af. Ik ben getuige van 
één van de vele spectaculaire 
vliegshows die je in de herfst 
overal in ons land kunt meema-
ken. Met in de hoofdrol duizen-
den spreeuwen als onvervalste 
vliegkunstenaars.

In de herfst zijn er miljoenen 
spreeuwen in Nederland. Dat 
recordaantal hebben we te 
danken aan het feit dat veel 
van deze vogels uit Scandi-
navië en Oost-Europa komen 
overwinteren én dat ‘onze ei-
gen’ spreeuwen, die deze zo-
mer hier hebben gebroed, nog 
niet naar hun overwinterplek 
zijn vertrokken. 

Overdag trekken kleine groep-
jes rond om gezamenlijk bes-
senstruiken en fruitbomen leeg 
te plukken of op zoek te gaan 
naar insecten. In de avond-
schemering start het dagelijks 
spektakel. Voor een tenger 
vogeltje als de spreeuw is het 
veel slimmer en veiliger om 
in een grote groep te over-
nachten. Er zijn dan immers 

duizend paar ogen om een 
mogelijke vijand vroegtijdig te 
spotten. Maar hoe spreek je af 
waar je met z’n allen gaat sla-
pen? Door een flinke tijd boven 
de slaapplek te zwermen, kun-
nen alle spreeuwen in de om-
geving precies zien waar het 
kampement deze nacht wordt 
opgeslagen. Rietvelden, een 
griend met wilgenhout of grote 
bomen zijn daar mooie plekken 
voor.

Kijkend naar een spreeuwen-
zwerm, vraag je je ongetwij-
feld af hoe dit fenomeen toch 
mogelijk is. Hoe kunnen dui-
zenden spreeuwen als een be-
wegend mozaïek rondvliegen 
zonder te botsen? Ten eerste 
vliegen spreeuwen allemaal 
even snel. Door met een con-
stante snelheid van 36 kilome-
ter per uur te vliegen, hoeven 
ze geen energie te verliezen 
met remmen en versnellen. 
Voor het maken van bochten 
wordt een andere truc uit de 
doos gebruikt. In snel bewe-
gende vogelgroepen, zoals 
een spreeuwenzwerm, hebben 
vogels een eigen ‘persoonlijke 
ruimte’, waarbinnen geen an-
dere vogel welkom is. In een 
zwerm houden de spreeuwen 
zeven buurvogels in de gaten 
en zorgen ervoor dat ze op 

gepaste afstand van elkaar blij-
ven. Als één van de vliegende 
buren van koers verandert, zijn 
de vogels in staat hier binnen 
een fractie van een seconde 
op te reageren. Zo ontstaan die 
prachtige golfbewegingen in de 
spreeuwenwolken. 

Het lijkt zo’n doodgewoon, 
alledaags vogeltje, waar er 
miljoenen van rondvliegen. 
Maar als onderdeel van het 
spreeuwenballet is het beestje 
onovertroffen. De uitdaging is 
om eens goed te kijken naar 
een individuele spreeuw. Als je 
de tijd neemt voor deze vogel, 
dan ontdek je z’n prachtige ge-
spikkelde verenkleed met een 
paars, blauwe en groene gloed, 
z’n handigheid in het imiteren 
van (vogel)geluiden en z’n bru-
tale karakter. Een beetje meer 
waardering kan deze vogel 
wel gebruiken, want het aantal 
spreeuwen in ons land neemt 
in rap tempo af. De intensive-
ring van de landbouw, verdro-
ging en het verdwijnen van ge-
schikte nestplaatsen in de stad 
doet de spreeuw geen goed. 
Dus: als we ook in de toekomst 
willen blijven genieten van de 
vliegshows is er werk aan de 
winkel!

We’re looking for an

in Utrecht

Office 
Manager

You will take care of everything in and around the two offices—from 
the well-being of all the employees to ordering supplies, organising 
events and do administrative work. Also, HR-related issues will be 
handled by the office manager in close dialogue with our legal 
department. Most of the time, you will be working at our office in 
Utrecht, with a periodic visit to our office in Portugal.

We are looking for an enthusiastic and organised person who has life 
experience and knowledge of light HR cases. Besides that, it is 
important that you are willing to travel to Portugal from time to time.
We are an international organisation, so English is the company 
language. It is not a problem if you don’t speak Dutch.

Do you think you are our match? 
Or do you have any questions? Please call Roland Hallebeek—CEO of 
Scotty Technologies—on 06-15272694.

At Scotty AI by Scotty Technologies, we believe that work
can be more fun—and we know how to make it happen. We do 
this by automating the less exciting, repetitive tasks and giving 
teams back time they can spend on more valuable and 
interesting work. 

For our offices in Utrecht and Portugal, we are looking for 
an officer manager!
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bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

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

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

Foto: Wim Vooijs



Soms komt alle financiële sores 
tegelijk. De contributie voor de ver-
eniging moet worden betaald en de 
voetbalschoenen zijn versleten. Dan 
ligt er nog een rekening van de ener-
giemaatschappij. Een incasso voor 
de zorgverzekering kan niet worden 
geïnd. Hoe nu verder? 

Maandelijks komen er gemiddeld zo’n veertig 

huishoudens uit de gemeente Wijdemeren 

in beeld die achterlopen met het betalen van 

een rekening. ‘’Dat kan om de ziektekosten-

verzekering gaan, de energierekening of de 

huur’’, verduidelijkt Renata van Huissteden van 

Sociaal wijkteam Wijdemeren. Sinds 1 januari 

2021 worden betalingsachterstanden van een 

maand of langer doorgegeven aan gemeenten 

door verzekeraars, nutsbedrijven en woning-

bouwverenigingen. Vroegsignalering is de 

insteek. ‘’Vooral zorgen dat mensen financieel 

niet nog verder achterop raken.’’ Gelukkig is 

er niet in alle gevallen sprake van geldzorgen, 

constateren Renata en haar collega Soscha. 

Mensen kunnen de factuur zijn vergeten of 

lang op vakantie zijn geweest. 

Budgetcoach
Maar net als in de rest van Nederland zijn er in 

Wijdemeren ook inwoners die er financieel niet 

uitkomen. Welk probleem er ook ligt, het team 

helpt iedereen met betalingsproblemen in de 

gemeente Wijdemeren. Hoe? Het is niet zo 

dat de gemeente de openstaande rekeningen 

betaalt. Wel biedt ze concrete tips, steun bij 

de administratie en hulp om waar mogelijk 

het inkomen te vergroten. ,,Per situatie wordt 

bekeken wat nodig is om uit de problemen te 

komen’’, zegt Renata. Bijvoorbeeld met de in-

zet van een budgetcoach. Er wordt besproken 

of mensen meer kunnen werken of relevante 

werkervaring kunnen opdoen met vrijwilligers-

werk. ,,Het kan zijn dat mensen geen gebruik 

maken van aanvullende bijstand of regelingen 

uit het minimabeleid. Dan is er nog het sport- 

en cultuurfonds’’, legt Renata uit. Mensen met 

een laag inkomen kunnen de contributie van 

de sport- of muziekvereniging vergoed krijgen. 

Ook kunnen mensen voor een muziekinstru-

ment of sportartikel een bijdrage ontvangen 

tot honderd euro. Maar lang niet iedereen is 

daarvan op de hoogte. 

Vrijwilligheid
Als het water iemand aan de lippen staat, kan 

het wijkteam rust brengen door een betalings-

regeling met de deurwaarder af te spreken. 

Wie achterloopt met betalen, krijgt niet direct 

bezoek aan huis. Eerst wordt telefonisch 

contact gelegd. Bij hogere schulden gaat het 

wijkteam bij mensen langs om samen een 

oplossing te vinden. ,,Maar enkel op basis van 

vrijwilligheid’’, benadrukt Renata. ,,Liefst 95 

procent ervaart onze hulp als positief’’, schat 

Soscha in. Natuurlijk is er soms schaamte. Maar 

effectief is de hulp zeker. ,,We zien veel namen 

die aan ons doorgegeven worden later niet 

meer op de lijst terug.’’

Contact opnemen met het sociaal wijkteam 

kan via e-mail sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.

Zie ook www.wijdemeren.nl/betalingsachterstand

Wijdemeren
informeren

Duurzaam Wijdemeren
in de etalage

Bezoek verduurzaamde huizen tijdens de 

Nationale Klimaatweek. Inwoners van

Wijdemeren vertellen graag wat ze hebben 

gedaan om energie te besparen en hoe ze

dat hebben gedaan.

Bekendmakingen

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

Whatsappfraude,
trap er niet in!

   Sociaal wijkteam: Je staat er niet alleen voor  

Porseleinzwammen
Ruudsfoto
#mooiwijdemeren

>   Speelbos Bernard van Beeklaan
Bewoners van de Bernard van Beeklaan in 

Kortenhoef zijn uitgenodigd om op 9 november

naar een bewonersavond te komen bij de

gemeentewerf aan de Kwakel 40. Dan presen-

teert de werkgroep van bewoners het inrich-

tingsplan van het grote plantsoen in de straat. 

Het is een zogenoemd Appelboomproject: 

de gemeente Wijdemeren betaalt de herin-

richting, bewoners nemen het onderhoud 

op zich. Het wat versleten plantsoen wordt 

omgevormd tot een aantrekkelijk speel- en 

klimbos. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

>   Rijbewijskeuringen Loosdrecht 
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg 

medisch laten keuren voor de verlenging

van hun rijbewijs in het gemeentehuis in 

Loosdrecht op woensdag 2 november en 

woensdag 30 november. Zo’n keuring is nodig

wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer 

u een zogenoemd groot rijbewijs (C/D/E) 

gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om 

medische reden een arts moet bezoeken van 

het CBR. Automobilisten van 75 jaar en ouder 

betalen € 50,00. Voor houders van rijbewijs 

C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Een afspraak maken gaat via RegelZorg 

(www.regelzorg.nl of telefonisch via

088-23 23 300).

>   Online afspreken
De gemeente Wijdemeren stapt over op een 

nieuw systeem voor het online maken van 

afspraken. We hebben een paar dagen nodig 

om het nieuwe systeem klaar te maken voor

gebruik en onze medewerkers te trainen. 

Daarnaast zullen we testen of het goed werkt.

Daarom kunt u van donderdag 27 oktober

tot en met maandag 31 oktober alleen tele-

fonisch een afspraak maken.Vanaf dinsdag 

1 november is het weer mogelijk om online 

een afspraak in te plannen.

>   Een maatje voor tieners
Ben jij een jongere die wel eens een steuntje 

in de rug kan gebruiken? Misschien is

Teens on a Mission van Stichting Maatjes-

project iets voor jou. Bij dit project wordt een 

vrijwillige jongerencoach gekoppeld aan een 

jongere tussen de 12 en 23 jaar. Samen wordt 

gewerkt aan je zelfvertrouwen, je netwerk, je 

sociale vaardigheden, hulp bij je huiswerk of 

het vinden van een stageplek of bijbaantje. 

Aanmelden, ook als vrijwilliger, gaat via de 

website www.maatjesprojectgooi.nl.



Het is het moment om minder CO2 uit 
te stoten en energie te besparen. Met 
kleine bespaarmaatregelen zoals het 
isoleren van de woning, zonnepane-
len voor elektriciteit en of alternatieve 
warmtebronnen, individueel of collec-
tief met de buurt. 

Wilt u ook een kijkje nemen bij bewoners die 

hun huis hebben verduurzaamd? Dat kan tij-

dens de nationale klimaatweek vanaf maandag 

31 oktober. Bewoners stellen hun huis open 

en vertellen graag wat ze hebben gedaan.

En hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, 

denk aan een hele schil om de woning, een 

hybride warmtepomp als tussenstap, een 

groen dak en natuurlijk zonnepanelen.

Met 30 procent subsidie en een aantrekkelijke 

energiebespaarlening of (voor wat oudere

bewoners vanaf 57+) de verzilverlening, 

worden veel duurzame stappen mogelijk. In 

het weekprogramma (zie de pagina hiernaast) 

vindt u elke dag voorbeelden om te bezoeken. 

Zonder afspraak.

Heeft u daarna nog vragen of wilt u meer

weten van zetmop60 of andere winteracties? 

Ga dan ook even langs bij de energietafel. 

Energiecoaches zitten klaar om met u in

gesprek te gaan en u ontvangt een gratis

douchetimer. Zie voor meer informatie de 

website www.ecwijdemeren.nl

Wijdemeren zet deuren open in de Nationale Klimaatweek

Van Corrie, net 77 jaar geworden, hoef-
de het niet zo. Ze mailde de kinderen 
liever, zoals ze vroeger brieven schreef: 
tamelijk lang en af en toe. ‘’Mam, dat is 
echt niet van deze tijd. Als er iets iets is 
en je wilt direct iets weten of melden, 
dan moet je appen’’, drukten de kinde-
ren haar meerdere malen op het hart. 

Toen ze in de bibliotheek van jonge studenten 

uitleg kreeg over whatsapp, ging ze overstag. 

Niet veel later gingen de eerste foto’s van de 

bloeiende tuin naar de kinderen.

Toen ze een bericht terug kreeg van haar 

dochter Gerda schrok Corrie wel. Ze stond 

op de luchthaven van Rome en het personeel 

deed moeilijk over het omboeken van tickets. 

‘’Ik moet 786 euro bijbetalen, maar dat gaat 

niet met mijn pasje. Daglimiet overschreden. 

Kun je het me voorschieten. Ik betaal het 

morgen terug.’’ Tot overmaat van ramp is 

mijn telefoon leeg, daarom app ik nu met een 

ander toestel.’’ 

Brombeer
Corrie opende op haar telefoon al de app 

waarmee je bankzaken regelt. Had ze ook ge-

leerd van die studenten in de bieb. Maar haar 

partner Mathieu vroeg: ,,Zeg Corrie, zou je 

eerst niet even bellen of het verhaal wel klopt. 

Misschien word je wel beetgenomen.’’ Ze had 

echter het gevoel geen tijd te mogen verliezen 

en was niet van plan naar die brombeer te 

luisteren. Corries partner besloot daarop te 

bellen en hij kwam erachter dat Gerda niet in 

Rome was maar gewoon in Zwolle op school 

waar ze boekhouding doet.

Eind goed al goed, voor dit stel dan. En 

Mathieu kreeg ’s avonds een jenevertje extra. 

Maar in veel gevallen loopt het niet goed 

af en raken gedupeerden voor honderden, 

soms duizenden euro’s, gedupeerd. De politie 

spreekt van vriend-in-noodfraude want 

dezelfde truc wordt ook via e-mail toegepast. 

Het kenmerk is echter hetzelfde: oplichters 

doen zich voor als een persoon die dicht bij 

u staat; een zoon of dochter of vriend. De 

berichten komen vaak erg geloofwaardig 

over omdat het whatsapp profiel volstaat met 

foto’s die van sociale media zijn geplukt. Toch 

is deze vorm van oplichting te voorkomen. 

,,Onthoud altijd: appt een bekende u met het 

verzoek om geld over te maken? Betaal nooit 

voordat u diegene hebt gebeld of fysiek hebt 

gesproken’’, aldus de politie. Die adviseert altijd 

aangifte te doen. ,,Neem contact op met uw 

bank voordat u aangifte doet. Bankmedewer-

kers kunnen uw rekening blokkeren. Daarmee 

kunt u meer oplichting voorkomen’’, aldus de 

politie.

Whatsappfraude: ‘’Zou je niet eerst even bellen Corrie?’’

MKB-Nederland heeft 18 november 2022
uitgeroepen tot de Dag van de Onder-
nemer. De gemeente Wijdemeren laat 
dat niet onopgemerkt voorbij gaan.
Dit jaar is er geen verkiezing, maar wel 
een lekker ontbijtje voor ondernemers 
uit de gemeente. 

Ondernemend Wijdemeren is van harte welkom

om op het gemeentehuis te komen ontbijten 

met de wethouder van economische zaken 

Els Kruijt. 

Banden
Waarom? Om de ondernemers in het zonnetje

te zetten en om de banden aan te halen onder 

het genot van een welverdiend ontbijt.

Het duurt van 7:30 tot 9:00 uur en is bestemd 

voor alle ondernemers uit de gemeente 

Wijdemeren. 

Omgevingswet
Van 8:00 tot 9:00 uur wordt er een program-

ma gepresenteerd. De eerste 20 minuten 

worden gevuld met de quiz ‘Wat weet jij van 

de Omgevingswet?’: wat is de Omgevingswet 

en wat betekent de invoering straks voor jou 

als ondernemer? Ga de strijd aan met uw col-

lega’s en daarna bent u weer helemaal bij.

Daarna volgt een mini-college ‘Politieke

beïnvloeding voor ondernemers’. Drie promi-

nenten zijn uitgenodigd om tips and tricks te tips and tricks te tips and tricks

geven hoe invloed uit te oefenen op lokale 

(en landelijke) besluitvorming. De organisatie 

kan alvast verklappen dat oud-wethouder en 

tweedekamerlid Jan Klink aanwezig zal zijn.

Aanmelden kan via ondernemen@wijdemeren.nl.

Geef daarbij aan met hoeveel personen je 

komt namens welk bedrijf, dan weten wij 

hoeveel broodjes we moeten smeren.

Leerzaam ondernemersontbijt met quiz en wethouder Kruijt

Wijdemeren
informeren
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Oktober is in de Europese Unie uitgeroepen tot de maand van de 

cybersecurity. Vermijd digitale oplichting, is het achterliggende doel. 

Dat gevaar is dichterbij dan u denkt. Duizenden mensen worden

dagelijks het slachtoffer van helpdeskfraude, phishing en

whatsappfraude. In een drieluik besteedt Wijdemeren Informeren

aandacht aan deze vormen van diefstal.

Dit keer: Tuin niet in whatsappfraude.

Wethouder Els Kruijt op werkbezoek bij Mats Smits van Smit’s Delicious



Inwoners van Wijdemeren hoeven 
straks voor kleine verbouwingen geen 
vergunning meer aan te vragen. De 
gemeente Wijdemeren heeft hiervoor 
een aanvraag ingediend bij het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties.

De gemeente Wijdemeren wil eerder gebruik 

kunnen maken van de mogelijkheden van 

de Omgevingswet en is van plan een aantal 

bouwwerken alvast vergunningsvrij te maken. 

Dit kan door een beroep te doen op de Crisis- 

en herstelwet.

Inmiddels is het besluit door de minister 

ondertekend en kan de gemeente per direct 

gebruik maken van de regeling.

Niet langs de gemeente
Met deze regeling kan de gemeente bouw-

werken vergunningvrij verklaren. Zo hoeven 

inwoners straks voor een aantal verbouwin-

gen geen vergunning meer aan te vragen. 

Concreet betekent dit dat u in veel gevallen 

een dakkapel kunt plaatsen of kozijnen kunt 

vervangen zonder naar de gemeente te gaan. 

Als u dan voldoet aan de voorwaarden hoeft u 

geen leges te betalen en hoeft u niet meer te 

wachten op een vergunning. De voorwaarden 

worden binnenkort in bekend gemaakt.

Vruchten
Wethouder Alette Zandbergen: “Het college is 

blij met deze stap. We laten iedereen die kleine 

verbouwingen, zoals het plaatsen van een dak-

kapel, in de pen heeft nu al de vruchten plukken 

van de nieuwe omgevingswet. Goed nieuws 

dus, want dit scheelt inwoners tijd en geld.”

Kleine verbouwing voortaan zonder vergunning

Wijdemeren
informeren
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“De taalcoach is een belangrijk onder-
deel van het inburgeringstraject”, ver-
tellen Anna Meeuwis en Anna van der 
Lugt. Zij zijn consulent inburgering bij 
de gemeente Wijdemeren. “Taalcoaches 
zijn belangrijk omdat ze statushouders 
ondersteunen bij het aanleren van de 
taal. Daarbij maken ze nieuwe inwo-
ners ook wegwijs in hoe het werkt in 
Nederland. Ze zijn echt onmisbaar.”

Taalcoaches zijn vrijwilligers uit gemeente de 

Wijdemeren. “Taalcoaches oefenen spreek-

vaardigheid en stimuleren statushouders om 

Nederlands te spreken’, vertelt Anna van der 

Lugt. Zo maken taalcoaches een belangrijk 

onderdeel uit van het inburgeringstraject.

Inburgering op maat
Anna Meeuwis: ‘De wet is sinds 1 januari ver-

anderd. We doen een brede intake waarbij we 

kijken naar opleiding, werkervaring, én hoe het 

fysiek, sociaal-emotioneel en financieel met 

je gaat.” Daarna volgt een leerbaarheidstoets. 

Met de nieuwe wet is de taaleis omhoog 

gegaan van taalniveau A2 naar taalniveau B1. 

Anna: “Met taalniveau B1 mag je bijvoorbeeld 

naar het MBO.“ 

Aan de hand van de brede intake en leerbaar-

heidstoets wordt bepaald of je de Z-route, 

Onderwijsroute of B1-route kunt doen. De 

Z-route is voor analfabeten, laagopgeleiden 

en inburgeraars die het moeilijk vinden om 

Nederlands te leren. Zij krijgen naast hun 

lesuren veel praktijkuren. De Onderwijsroute 

is voor jongeren tot 29 jaar die nog leren/stu-

deren. Met de B1-route gaan inburgeraars op 

weg naar taalniveau B1/B2. Anna van der Lugt: 

“Het doel is een zo hoog mogelijk taalniveau 

bereiken en zo snel mogelijk beginnen met 

een leerwerktraject, opleiding of werk.’’

Taalcoach worden
“De bedoeling van de nieuwe wet is dat de 

gemeente een actievere rol heeft bij inburge-

ring. Zodat je sneller onderdeel wordt van de 

Nederlandse maatschappij en een betere kans 

hebt op een goede toekomst”, vertelt Anna 

van der Lugt. “Daarom zijn taalcoaches zo 

belangrijk.”

Mensen die taalcoaches willen worden, 

kunnen een mail sturen naar a.vanderLugt@

wijdemeren.nl.

Een taalcoach helpt met veel meer dan alleen taal

Wat vindt u van de verdeling van de 
sociale huurwoningen in de Gooi en 
Vechstreek? Dat is de belangrijkste 
vraag die de gemeente Wijdemeren en 
woningcorporaties stellen aan huurders 
in een gezamenlijke enquête. 

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn gemeen-

ten en woningbouwcorporaties bezig met het 

opstellen en actualiseren van de Huisvestings-

verordening Gooi en Vechtstreek 2019. Er is 

een vragenlijst gemaakt voor bezoekers van 

WoningNet om van woningzoekenden te 

weten te komen wat zij vinden van de huidige 

verdeelregels. Zo geven ze de participatie van 

woningzoekenden en andere bezoekers van 

WoningNet vorm. 

Tips
De gemeenten en de woningcorporaties zijn 

niet alleen benieuwd naar uw mening over 

de afspraken voor het verdelen van de sociale 

huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek. 

Wat vindt u van WoningNet? Heeft u tips hoe 

het beter kan?, zijn andere vragen die aan de 

orde komen.

Als u de vragenlijst invult, telt uw mening mee 

bij het maken van nieuwe afspraken voor het 

verdelen en aanbieden van sociale huurwo-

ningen. 

Het invullen van de vragenlijst kost u maar een 

paar minuten. De vragenlijst is te vinden op de 

website www.woningnetgooienvechtstreek.nl 

onder het kopje nieuws.

Zelfde behandeling
De zes gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, 

Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) 

in de regio Gooi en Vechtstreek hebben 

allemaal dezelfde huisvestingsverordening. 

Dat betekent dat woningzoekenden in alle zes 

gemeenten hetzelfde worden behandeld.

Enquête over verdeling huurwoningen Gooi en Vechtstreek



Laat je inspireren door duurzame bewoners en winteracties
Eerste Hulp bij stijgende energielasten. Moeite met het betalen van de energierekening? 
Kom naar De Dodaars voor tips en hulp Dodaarslaan 16 Kortenhoef.

Groene daken Mooi als waterbuffer, voor koeling en insecten. 
Gemeente Wijdemeren geeft subsidie. Bezoek ons voorbeelddak 
in de regio De Ruijterlaan 24A Bussum (Bij GRRU Groene Ruijter)
Martin Fontijn is stap voor stap begonnen. Dubbel glas, vloer- en 
dakisolatie, zonnepanelen, hybride warmtepomp. Huijbert van 
Schadijcklaan 29 Kortenhoef.
IJsclub NdB Nieuw kantoor, 
gasloos, elektriciteitsmeter 

gaat linksom ipv rechtsom! Zonnepanelen (je kan het dak 
op!), warmtepompen, ventilatiesysteem, lichtsensoren. 
(Achter) Blijklaan 3 Nederhorst den Berg.

Rob Koedijker weet 
erg veel (ook van de Verzilverlening) en leeft gasvrij. 
Volledig geïsoleerd, vloerverwarming, HR++ glas, 
warmtepomp met
wp-boiler en panelen. 
Overmeerseweg 85 
Nederhorst den Berg.

Mariken Betsema Fraai huis, zeer duurzaam gebouwd. Flink 
geïsoleerd, driedubbel glas, extra dikke muren, 
warmtepomp en gasloos. Wilgenlaan 2 Nederhorst den Berg.

Petra Bijl Via een Verzilverlening 
het huis duurzaam en levensloopbestendig gemaakt en 
achterstallig onderhoud laten doen. 

Lening is voor 57+ en tot middeninkomens. Zij weet meer! 
Zuidereinde 69 ’s-Graveland.
Robert Hogeboom Duurzaam? Ja! Zuinig? Nee! 60 zonnepanelen,
warmtepomp, verbeterd glas, vloerverwarming en 2 pelletkachels 
voor de gezelligheid! Eilandseweg 29 Nederhorst den Berg.
Energietafel Wekelijkse inloopuren voor alle energievraagstukken
en winteracties. Tjalk 41 Loosdrecht (bibliotheek) – Dodaarslaan 16 
Kortenhoef – Blijklaan 1 Nederhorst den Berg (Sociaal Cult Centrum)
Informatieavond bedrijven “Zonnepanelen en energiebesparing voor jouw bedrijfspand?” 
Trapgans 7 Ankeveen.
Opening De Dodaars Feestelijk en energiek activiteitenprogramma! Dodaarslaan 16 K’hoef.
Kijk voor nadere informatie op de website www.ecwijdemeren.nl

Weekprogramma
Maandag 31-10
09-12 uur Eerste Hulp
10-16 uur Martin Fontijn
13-17 uur IJsclub NdB
19-20 Energietafel Loosdrecht

Dinsdag 01-11
09-12 uur Rob Koedijker
12-16 uur Groen dak
19-21 uur Mariken Betsema
19-21 uur Martin Fontijn

Woensdag 02-11
10-13 uur Petra Bijl
10-16 uur Martin Fontijn
14-16 Energietafel Kortenhoef
15-17:30 Energietafel NdB
19-21 uur Martin Fontijn
19:30-21:30 uur Infoavond

Donderdag 03-11
10-16 uur Martin Fontijn
12-16 uur Groen dak
14-17 uur Rob Koedijker
19-21 uur Martin Fontijn

Vrijdag 04-11
10-14 uur Mariken Betsema
13-17 uur Martin Fontijn 
13-17 uur IJsclub NdB
19-21 uur Martin Fontijn

Zaterdag 05-11
11-16 Opening De Dodaars

Zondag 06-11
10-16 uur Robert Hogeboom
11-16 uur Petra Bijl

NATIONALE KLIMAATWEEK 2022
‘Bezoek bewoners van voorbeeldhuizen met kleine besparingen, isolatie, zonnepanelen en alternatieve warmte’



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Herenweg 78: vervangen dakkapel,

   zaaknummer Z.74835 (11.10.22)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis met 

   schuur, zaaknummer Z.74890 (12.10.22)

- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (12.10.22)

’s-Graveland
- Stichtse Kade 44: aanleg 50kV kabelverbinding

   trafostation Stichtse kade en Karnemelksloot, 

   zaaknummer Z.74983 (18.10.22)

Kortenhoef
- Kalkakker 8: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74791 (06.10.22)

- Koninginneweg 73b: verbouwen woning 

   (tweede fase), zaaknummer Z.74978 (17.10.22)

Loosdrecht
- Jhr. van Sypesteynlaan 36: plaatsen dakkapel, 

   zaaknummer Z.74869 (11.10.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 276: verbouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.74817 (09.10.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 65: maken aanbouw,

   zaaknummer Z.748778 (12.10.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- langs de Herenweg te Ankeveen en achter 

   Oud-Loosdrechtsedijk 112a te Loosdrecht: 

   aanleggen dammen en natuurvriendelijke 

   oevers, zaaknummer Z.74281 (18.10.22)

Loosdrecht
- Bremlaan 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74378 (07.10.22)

- ‘s-Gravelandsevaartweg 11: verplaatsen stuw 

   en aanleggen insteekhaven,

   zaaknummer Z.72181 (06.10.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74159 (07.10.22)

- Van Mierislaan 11: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaaknummer Z.73739 (07.10.22)

- Veendijk 25: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74581 (07.10.22)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 13: bouwen woning met 

   rietenkap, zaaknummer Z.73110 (13.10.22)

- Voorstraat 18: verbouwen kantoor,

   zaaknummer Z.72736 (18.10.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: afwijken bestem-

   mingsplan kampeerterrein met bijgebouw, 

   zaaknummer Z.60782 (12.10.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

’s-Graveland
- t.h.v. De Boomgaard 7: bouwen polder-

   gemaal en doorvaarbare duiker,

   zaaknummer  Z.72467 (06.10.22)

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Ankeveen
- Hollands End 8: tijdelijk plaatsen leslokaal 

   voor periode 5 jaar, zaaknummer Z.73574 

   (14.10.22)

Loosdrecht
- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en dakterras 

   en realiseren koekoek, zaaknummer Z.73488 

   (10.10.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen 

   uitweg, zaaknummer Z.73631 (07.10.22)

> Besluit omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit hogere grens-
waarde Dammerweg 108-109 te 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

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 

‘Spiegel- en Blijkpolder’ en ‘Nederhorst den 

Berg’ voor de bouw van 14 woningen aan de 

Dammerweg 108-109 te Nederhorst den Berg.

Op 22 september 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. 

Dit besluit betreft 4 woningen in het plangebied

die vanwege het verkeer op de Dammerweg 

een hogere geluidsbelasting ondervinden dan 

de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.

Inzage
De besluiten liggen met ingang van 17 oktober 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning

en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te

zoeken op Dammerweg 108-109.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV33Damwg1082021-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-Nederland,

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Tegen het besluit hogere waarde Wet geluid-

hinder kunt u beroep indienen bij de Raad van 

State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

> 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 in-

woners 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 Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit 

de Basisregistratie te publiceren als de bekend-

making niet kan geschieden door toezending 

aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- D.G.H. Timmerman, geboren 05-01-1968

   is per 7 oktober 2022 uitgeschreven naar 

   Land Onbekend.

- H. van den Broek, geboren 05-10-1942

   is per 7 oktober 2022 uitgeschreven naar India.

- M. Wilderink, geboren 09-06-1964

   is per 7 oktober 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

Bekendmakingen 26 oktober 2022

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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 
telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 
uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 
Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 
o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 
informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) 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 de inwerking-
treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter 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 Fysiek 
Domein, tel: 14 035. Het indienen van een zienswijze is 
vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden van een besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht).  

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

26 oktober 2022

Datum: donderdag 27 oktober 2022 
Aanvang: 19:30 uur
Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken
6.   Verklaring van geen bedenkingen parkeerplaatsen Fort Spion

7.   Weigering verklaring van geen bedenkingen

      Nederhorst den Berg Noord

8.   Weigering verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg

Bespreekstukken 
9.   Raadsvoorstel rapport Porseleinhaven

Overig
10.  Vragenhalfuur

11.  Moties Vreemd aan de agenda

12.  Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen 

via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’) 

(alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Voorlopige raadsvergadering agenda 

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

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

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Heeft u de energietoeslag al 
aangevraagd?
WIJDEMEREN
Veel mensen maken zich 
zorgen over hun energiere-
kening. Voor huishoudens 
met een laag inkomen is 
er daarom de energietoe-
slag van € 1.300. Wat moet 
u doen om deze toeslag te 
krijgen?

De energietoeslag is er voor 
mensen die een laag inkomen 
hebben. Bijvoorbeeld mensen 
met een bijstandsuitkering of 
alleen AOW. Zij krijgen de ener-
gietoeslag automatisch. Ga wel 
na of u de toeslag heeft ont-
vangen. Maar ook als u betaald 
werk hebt, kunt u een laag in-
komen hebben. Vraag dan nog 
dit jaar de energietoeslag zélf 
aan bij uw gemeente.

Voor wie is de energietoe-
slag?
Maar wat is een laag inkomen? 
Voor alleenstaanden tussen 21 
en 65 jaar is dat ongeveer € 
1.300 per maand. Voor samen-
wonenden of gehuwden tussen 
21 en 65 jaar ongeveer € 1.900 

per maand. Voor gepensio-
neerden zijn de bedragen iets 
hoger. Ongeveer € 1.450 voor 
alleenstaanden en ongeveer € 
1.970 voor samenwonenden of 
gehuwden. Op de website van 
uw gemeente vindt u welke be-
dragen in uw gemeente gelden.

Nog niet gedaan? Vraag het 
aan!
In de meeste gemeenten kunt 
u de energietoeslag nog aan-
vragen tot eind 2022. Maar er 
zijn ook gemeenten die de lo-
ketten voor de aanvraag eerder 
sluiten. Vraag de toeslag daar-
om snel aan, als u dit nog niet 
gedaan hebt.

Geen gevolgen voor uitke-
ring of andere toeslagen
De energietoeslag telt, net 
alsandere toeslagen en rege-
lingen niet mee voor uw inko-
men.. Heeft u recht op de toe-
slag? Dan mag u de toeslag 
houden. Vraagt u de toeslag 
van € 1.300 daarom aan als u 
dit nog niet heeft gedaan.

Heeft u hulp nodig? Of kunt u 
anderen helpen?
U kunt bij uw gemeente terecht. 
Maar wellicht kan ook een fa-
milielid, een vriend of iemand 
bij een buurtvereniging helpen. 
Kent u mensen die mogelijk 
recht hebben op de energie-
toeslag? Vraag hen dan of zij 
de energietoeslag al hebben 
gekregen of aangevraagd. En 
bied eventueel uw hulp aan bij 
de aanvraag.

Meer informatie?
Ga naar de website van uw 
gemeente en zoek op ‘energie-
toeslag’.

Waar heeft u allemaal recht 
op? 
Bereken het via www.bereke-
nuwrecht.nibud.nl

Heeft u geldzorgen? 
Kijk op www.geldfit.nl

Heeft u nog vragen over de 
energietoeslag? Kijk op www.
rijksoverheid.nl en zoek op 
‘energietoeslag’.

 GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 26 oktober:  het 
politiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma In Derde 
Termijn staat stil bij de ka-
tholieke kerk. Het aantal be-
zoekers loopt terug, priesters 
zijn er ook nauwelijks en hoe 
verwarm je zo’n groot kerkge-
bouw? Ruud Bochardt praat 
erover met Jules Dresmé van 
de Vitus in Hilversum. In TV 
Magazine wordt onder andere 
stilgestaan bij een voorstelling 
van De Jantjes van toneel-
vereniging Kameleon Bus-
sum. De RK begraafplaats in 
Bussum bestaat 200 jaar en 
er is een item over een fiet-
senmaker. 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. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’.

Hendrik Jan Kamp
Jan

Wij danken u voor al het lieve medeleven, dat wij
ondervonden rond het overlijden van

Corrie
John en Joke
Silvia en Kees
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Het heeft ons erg goed gedaan.

FAMILIEBERICHTEN

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

1 op de 3 
vrouwen 

krijgt 
dementie

stopdementie.nu

  



Woensdag

26
oktober

Vrĳ dag

28
oktober

Donderdag

27
oktober

Zaterdag

29
oktober

Dinsdag

1
november

Woensdag

2
november

✔ 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.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D02

Easysit D83

MEGA INRUIL
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit A90

Easysit D62

Easysit D82 Easysit D81Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D450

* Niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Foto van de Week

God gaf het graan
Door: Sijmen Brandsma
(Land & Boschzigt)

God gaf het graan. De boer 
die zaait het, de zon doet het 
rijpen. De maaier maait het, 
de molenaar maalt het en de 
bakker bakt er brood van. God 
geeft dat het tot voeding strek-
ken kan.

Een tafelspreuk toen onze 
kinderen nog klein waren. Eer-
bied voor zoiets gewoons als 
brood. Waar komt ons graan

vandaan, hoe groeit het, hoe 
wordt het een boterham?

Groep 8 van Vrije school Mi-
chäel heeft het hele proces 
meegemaakt. In het voorjaar 
kwamen ze zaaien. Tarwe, 
rogge en haver. Vlas voor het 
lijnzaad, zonnebloemen voor 
de pitjes want het moesten wel 
speciale broodjes worden. Er 
werd water gegeven, gewied, 
geoogst. Onze stagiaire Eli-
ne was er druk mee. Op het 
schoolplein is het graan met

echte vlegels gedorst en ten-
slotte met eigen molentjes 
gemalen. Verleden week was 
het zover. Wij waren bij onze 
dochter in Zwitserland op be-
zoek en moesten het helaas 
missen. Onze houtoven werd 
flink opgestookt en plaatselijke 
bakker Rob bakte met de kin-
deren de broodjes.

Begin juni gingen de eerste palen de grond in voor project Kasteelhoeve in Nederhorst. Inmiddels ( op de achtergrond ) is de rij eengezinswoningen bijna casco gereed.
Op de voorgrond de bouw van de 3 villa’s. Foto: Ton Keizer.

    



Woensdag 26 oktober 2022
13

Kramer en Sol oppermachtig bij Memorial
LOOSDRECHT
Elk jaar wordt de initiator 
van de Flying Dutchman 
(FD) en de Flying Junior 
(FJ) door de KWVL her-
dacht met de organisatie 
van de Coen Gülcher Me-
morial Trophy. Dit jaar viel 
voor de Flying junior deze 
wedstrijd samen met het 
Open Nederlands kampi-
oenschap.

Op zaterdag verschenen 15 
FD’s en 20 FJ’s aan de start 
om die dag 4 wedstrijden te 
varen. De weersomstandighe-
den waren bijna ideaal. Een re-
delijk constante wind van rond 
de 12 knopen en een aange-
name temperatuur. De FD 
’s voeren driemaal een drie-
hoekbaan waarvan het eerste 
kruisrak 1.300 meter lang was. 
De baan voor de FJ’s was iets 
korter en zij voeren hun baan 
twee keer

Na de vierde wedstrijd teken-
de zich zowel bij de FD’s als bij 
de FJ’s de winnaar al af. Enno 
Kramer de voormalig tweevou-
dig wereldkampioen FD met 
bemanning Ard Geelkerken 
voer vier eerste plaatsen. Het-
zelfde gold voor Guido Sol en 
Koen de Nooijer in de FJ,

Zondag waren de omstan-
digheden minder gunstig. De 

wind liet het een beetje af we-
ten maar met 7 knopen wind 
konden toch mooie wedstrij-
den gevaren worden. De wind 
was gedraaid en kwam uit een 
andere hoek nl. zuidoost en 
was grilliger dan op zaterdag. 
Wedstrijdleider Sander Joris-
sen besloot de baan in tekor-
ten en zorgde ervoor dat door 
slimme baan wijzigingen tus-
sen de drie wedstrijden door 
de baan er optimaal in bleef 
liggen.

Zoals te verwachten was, wa-
ren Sol en Kramer ook zondag 
bijna onverslaanbaar. Guido 
Sol en Koen de Nooijer moch-
ten zich open Nederlands 
Kampioen noemen en namen 
zowel de Coen Gúlcher als 
de miniatuur FJ als wisselprijs 
voor een jaar mee naar huis. 
Tweede werd de kersverse 
wereldkampioenen FJ, Hyl-
ke Sasse. Het internationale 
karakter kwam naar voren bij 
de derde prijs van de Duitsers 
Matthias Riffeler, en Justus 
Rüthing. Open Nederlandse 
jeugdkampioenen werden Es-
ther en Mirjam de Jong, die als 
vijfde eindigden.

Bij de FD’s werden Kramer en 
Geelkerke dus eerste gevolgd 
door Klaas Tilstra en Pieter 
Zandstra met als derde Thijs 
en Dennis van Iersel. Belang-

rijkste uitslagen

FD: 1. Enno Kramer, Ard Geel-
kerken. 2. Klaas Tilstra, Peter 
Zandstra. 3. Thijs van Iersel, 
Dennis van Iersel

FJ: 1. Guido Sol, Koen de 
Nooijer. 2. Hylke Sasse, Ro-
bert van der Bruggen/ Made-
lein van der Hout. 3. Matthias 
Riffeler, Justus Rüthing

Jeugdkampioenen Esther en 
Mirjam de Jong

Complete lijst met uitslagen 
vindt u op https://www.kwvl.nl/
uitslagen-2022

   

Creators FC – SV Loosdrecht 
in teken van de Mentelity 
Foundation
LOOSDRECHT
Zaterdagavond 5 novem-
ber wordt de wedstrijd Cre-
ators FC – SV Loosdrecht 
gespeeld. Een team van 
bekende YouTubers en in-
fluencers trekt de kicksen 
aan om tegen een team 
van SV Loosdrecht spelers 
en sponsoren te strijden. 
In ieder geval is de line up 
van de spelende YouTu-
bers en influencers veelbe-
lovend. De wedstrijd staat 
in het teken van de Mente-
lity Foundation. 

De Mentelity Foundation is 
door Bibian Mentel opgericht. 
De missie van hen is om zoveel 

mogelijk kinderen en jongvol-
wassenen met een lichamelij-
ke beperking weer zelfstandig 
en vol zelfvertrouwen in het 
leven te laten staan. Door geld 
uit donaties en sponsoring 
brengt de Mentelity Foundati-
on hen letterlijk weer in bewe-
ging, geven zij hen de kansen 
om hun dromen na te jagen en 
wordt gewerkt aan een inclu-
sieve samenleving. 

Benieuwd hoe de teams het 
er vanaf gaan brengen? Al-
tijd al een handtekening wil-
len scoren van Stefan de 
Vries en Dutch Performan-
te of een selfie maken met 
Akkamist of Noah Joy? Dat 

kan! Koop snel je kaarten via 
https://www.creatorsfc.club/
product/05-11-2022/ of scan 
de QR code uit de poster. De 
kaarten kosten € 7,50 per stuk 
en komt geheel ten goede aan 
de Mentelity Foundation. 

De wedstrijd wordt gespeeld 
op Sportpark Hallinckveld. De 
hekken gaan om 17.00 uur 
open en de aftrap van de wed-
strijd is om 18.00 uur. Kom ook 
en steun gelijk het goede doel!
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Expositie ‘Het landschap van Gooi en Vecht’
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
In het weekend van 5 en 6 
november organiseert de 
Wijdemeerse Kunstkring 
de expositie ‘Het land-
schap van Gooi en Vecht’. 
Je kunt deze fraaie ten-
toonstelling tussen 10.00 
en 17.00 uur bezoeken in 
De Oude School, Korten-
hoefsedijk 145 te Korten-
hoef. De toegang is gratis.

Eind negentiende eeuw ont-
dekte kunstschilder Paul 
Gabriël de Kortenhoefse na-
tuurgebieden. Vele schilders 
volgenden hem en legden de 
schoonheid van het landschap 
vast. De prachtige plassen 
met de rijke flora en fauna, 
de molens en bruggetjes, de 
schilderachtige bebouwing en 
de karakteristieke kerk. Ook 
nu zijn er nog steeds kunste-
naars die Kortenhoef en om-
geving graag afbeelden op het 
witte doek. Zes van hen heb-
ben samen de Wijdemeerse 
Kunstkring opgericht: André 
Tellier, Koos Voorn, Wouter 

van Soest, Martin van den 
Broeck, Hans van Moerkerken 
en Jack van der Put.

Topografische werken
“We vertegenwoordigen de 
kunstenaars uit de regio Wij-
demeren die traditioneel schil-
deren,” licht Hans van Moer-

kerken toe. “Geen abstracte 
kunst, zoals je met Pinksteren 
vaak kunt zien bij de Kunstrou-
te ’s-Graveland, maar echt to-
pografische schilderijen, met 
beelden uit de Gooi en Vecht-
streek.” De doeken tonen dus 
waarheidsgetrouwe voorstel-
lingen, zoals een Kortenhoefs 

dorpsgezicht, de ’s-Grave-
landse landgoederen of het 
Loosdrechtse Plassengebied. 
André Tellier en Martin van 
den Broeck schilderen graag 
buiten en zoeken dan het liefst 
nieuwe plekjes op. Martin: “Er 
is hier al heel veel geschil-
derd. Het is dus de kunst om 

iets vanuit onverwachte hoek 
te benaderen. Een doorkijk-
je naar het Hol bijvoorbeeld, 
schitterend is dat.”

Schilders van vroeger
De expositie op 5 en 6 no-
vember organiseert de Wij-
demeerse Kunstkring samen 
met Galerie Trompenburgh 
en de Historische Kring In de 
Gloriosa. In De Oude School 
zijn dan meer dan 70 schilde-
rijen te bekijken en vaak ook te 
koop. Werken van de zes he-
dendaagse kunstenaars, maar 
ook van schilders die vroeger 
deze mooie streek hebben 
vastgelegd, zoals Jan Koe-
koek, Paul Gabriël, Bernard 
van Beek, Dirk Smorenberg, 
David Schulman en Willem 
Noordijk. “De herkenbaarheid 
is voor inwoners heel leuk,” 
vertelt André Tellier enthousi-
ast. “Het trekt aan als je beel-
den ziet van waar je woont, 
werkt of vaak komt. Dat doet 
iets met je.” Waarna Hans 
aanvult: “Het is beide; de schil-
derkunst én de dingen uit onze 
omgeving. Echt in stijl van de 
Kortenhoefse traditie.”

ADVERTORIAL

Primeur: opening Pop-Up Store Diva Het Gooi
Tekst en foto door:
Frank Scheers

Fashion-onderneemster Ani-
ta Makkinje is een bekend 
gezicht in de wereld van de 
mode. Haar jarenlange erva-
ring in de wereld van fashion 
heeft haar diverse aantrek-
kelijke bedrijven en merken 
opgeleverd. Haar laatste suc-
cesvolle fashionbrand heeft 
van Anita de elegante naam 
“Divign the Diva” gekregen 
en is gericht op jongedames 
in de leeftijd tussen de 12 en 
20 jaar. Prachtige draagbare 
kledingstukken voor jongeda-
mes, die van uniek en trendy 
design zijn en van hoge kwali-
teit in het middensegment.

Pop-Up Store Diva Het Gooi
Anita Makkinje: “De door mij-
zelf geïnitieerde fashionbrand 
“Divign the Diva” is in vele 
winkels te verkrijgen in Ne-
derland en daarbuiten. Aan-
gezien er veel vraag is naar 
mijn designs voor de mode-
gevoelige jongedames heb 
ik besloten om ook in Loos-

drecht mijn designs aan te 
bieden. Mijn kantoor in “De 
Porseleinfabriek”, een mo-
dern bedrijfsverzamelgebouw 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
188-5 in Loosdrecht heb ik 
ingericht als eerste Pop-Up 
Store in het Gooi. Niet alleen 
is daar het assortiment te ver-
krijgen voor de jongedames 
van 12 tot 20 jaar, maar ook 
ladies in de leeftijd van 21 tot 
55 jaar kunnen bij mij terecht 
voor de nieuwste Fall/Winter 
Collectie 2022/2023 met een 
goede prijs- en kwaliteitsver-
houding.”

Sfeervolle en gezellige ope-
ning
Op aanstaande zaterdag 29 
oktober is iedereen welkom 
om de sensationele opening 
mee te maken onder het genot 
van een hapje en een drankje 
tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Anita Makkinje: “Tijdens de 
opening gaan we in op het 
item “How to find your per-
sonal style?”. Diverse stylis-
tes zijn aanwezig om advies 

te geven. Ook een walking 
fashionshow met diverse mo-
dellen is te zien en we gaan 
bekend maken wie de winna-
res wordt van onze landelij-
ke verkiezing “Wie wordt de 
nieuwe Diva Angel?”. Uit 100 
deelneemsters wordt door 
onze huidige Diva Angels een 
winnares gekozen. Onder-
deel daarbij was om je naam 
te laten borduren op een fraai 
baseball jasje van Divign the 
Diva en dit te showen op de 
sociale media. Tevens zullen 
bekende influencers aanwe-
zig zijn om verslag te doen 
van mijn Pop-Up Store Diva 
Het Gooi. Extra leuk detail is 
dat iedereen een volle Goodie 
Bag meekrijgt om lekker na te 
genieten van hetgeen we te 
bieden hebben op Fashionge-
bied en iedereen krijgt tijdens 
de opening 10% korting op de 
prijs van elk artikel.”

Divign the Diva
Het complete aanbod van Di-
vign the Diva is te zien en te 
kopen via Anita’s webshop
www.divignthediva.com. Anita 

houdt ervan om haar aanbod 
steeds actueel te houden en 
vernieuwd steeds haar web-
site met nieuwe fashionitems. 
Neem daarom eens een kijkje 
op haar actieve website.

Uitnodiging
Als je van prachtige mode 
en designs houdt, kom dan 

meegenieten van de specta-
culaire en feestelijke opening 
van de Pop-Up Store Diva Het 
Gooi op aanstaande zaterdag 
29 oktober van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Je bent van har-
te welkom op de Oud-Loos-
drechtsedijk 188-5 in Loos-
drecht en neem je vriendinnen 
mee.
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Ontdek Nederland   
onder water
LOOSDRECHT
U bent van harte welkom 
om op zondag 13 novem-
ber om 15.00 uur te komen 
kijken en genieten van ‘Ne-
derland onder Water’, een 
film van regisseur Arthur 
de Bruin (bekend van Wolf 
en de Marker Wadden). De 
film (en ook koffie en thee 
trouwens) wordt u aange-
boden door het program-
mabureau Aanpak Oostelij-
ke Vechtplassen.

Dat zit zo: Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht (één van 
de partners binnen de aanpak) 
heeft met een financiële bijdra-
ge deze ingewikkelde onder-
water-productie mede mogelijk 
gemaakt. In ruil krijgen zij (en 
wij) nu de gelegenheid de film 
eenmalig te vertonen, ruim 
voordat de film op tv wordt uit-

gezonden. 

Regisseur aanwezig
Speciaal voor deze middag 
wordt de voormalige NH-kerk 
aan de Oud Loosdrechtsedijk 
230 omgetoverd tot een bio-
scoopzaal. Een absolute bonus 
is dat regisseur Arthur de Bruin 
zelf aanwezig is om na afloop 
met u in gesprek te gaan over 
de film én over het bijzondere 
maak- en productieproces. 

Reserveer dus zondag 13 no-
vember in uw agenda en kom 
genieten van de Nederlandse 
onderwaternatuur. De film start 
om 15.00 uur. De toegang is 
gratis, net als het kopje koffie 
dat erbij wordt geserveerd. 

Zondag 13 november, 15.00-
17.00 uur, Oud-Loosdrechtse-
dijk 230 (Lichtbaken)

   

Gezocht!
LOOSDRECHT
In Loosdrecht zijn een aan-
tal mensen die wekelijks 
met elkaar een heerlijke 
maaltijd voorbereiden en 
daarna gezellig met zijn 
allen op eten. Door ziekte 
van een vrijwilliger kan het 
nu niet door gaan. Kunt u 
komen helpen? 

Heb je interesse in lekker eten 

en gezelligheid? Vind je het 
leuk om anderen te helpen 
en samen een maaltijd te be-
reiden? Tot eind 2022 zijn we 
op zoek naar lieve vrijwilligers 
op woensdag- of vrijdagavond 
van 17:00 tot 20:30 uur. Er 
wordt gebruikt gemaakt van 
een keuken in de Emtinckhof. 
Meer informatie en aanmelden 
bij Thea via 06-13057789

In gesprek met Lisa Weeda

WIJDEMEREN
Leeskringbegeleidster 
Yvonne Kiers gaat in ge-
sprek met schrijver Lisa 
Weeda over haar boek 
‘Aleksandra’. Lisa Weeda 
draagt voor uit haar werk. 
Daarnaast neemt Yvonne 
Kiers de vragen uit haar 
leeskringen mee in het ge-
sprek dat ze met Weeda 

voert. In de pauze is het 
mogelijk om een boek te la-
ten signeren.

In het boek ‘Aleksandra’ reist 
Lisa in opdracht van haar vier-
ennegentigjarige grootmoeder 
Aleksandra naar Loegansk, 
op zoek naar het graf van haar 
oom Kolja, die sinds 2015 is 
verdwenen.    Lisa    weet   de 

grenspost van het oorlogsge-
bied te trotseren en in haar 
vlucht tuimelt ze terug in de 
tijd. Ze belandt in het paleis 
van de Sovjets, waar haar 
overgrootvader Nikolaj al sinds 
zijn eigen dood in 1953 wacht 
op Aleksandra. Na Aleksan-
dra’s deportatie in 1942 naar 
Duitlsand heeft hij haar nooit 
meer gezien. Samen met Ni-
kolaj dwaalt Lisa door het pa-
leis, dit limbo waar ook Kolja 
zich schuilhoudt, en wekt ze 
de geschiedenis van haar Don 
Kozakken-familie tot leven.
Aleksandra is het verhaal van 
een familie tussen Oost en 
West die maar niet loskomt van 
een gebied dat nooit rust lijkt te 
vinden. Lisa Weeda vond de 
vorm en de stem om dit indrin-
gende verhaal op een grandio-
ze manier te vertellen.

Het boek was al gepubliceerd 
vóór de oorlog in Oekraïne uit-
brak en de afgelopen maanden 
werd het een actuele bestsel-
ler.

Donderdag 28 oktober 2022, 
van 20 tot 22 uur, Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging Loos-
drecht, Tjalk 41. Kosten: €12,50 
(leden) / €15,- (niet-leden)

   

Salsa dansen in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Heb je altijd al willen le-
ren dansen? Meld je dan 
nu aan voor de 8 weekse 
salsacursus level 1

Wat kan je verwachten?
In deze basis cursus leer je de 
basisstappen van de salsa. Je 
danst met wisselende cursis-
ten om iedereen de kans te 
bieden om te kunnen leren, oe-
fenen en plezier te hebben.De 
lessen worden verzorgd door 
de professionele salsadocent 
Alejandro Casas. Aan het ein-
de van de cursus ben je 100% 
in staat om te shinen op echte 
salsa party.

Duur: 8 weken. Start : vrijdag 
4 november, 19.30 uur, in Cul-

tureel Centrum Nederhorst 
den Berg. Inloop vanaf 19.15 
uur, de kosten zijn € 96 p/p. 
Aanmelden via info@ayurve-

da-healthcoaching.nl. Heb je 
interesse ? Volg een gratis 
proefles op vrijdag 28 oktober 
19.30 uur.

Wat gaan we doen? 
loosdrechtsplassengebied.nl

  

  

  



DAT IK WEER ZO GOED KAN LOPEN...
Verbaasd was de 
dame die van de 
week bij ons in de 
winkel was, en ik zal 
je vertellen waarom. 
Deze dame had last 
van voorvoetklach-
ten. Na het meten van 
haar voeten en de 
3D voetscan hebben 
we haar voetstand 
goed in kaart kunnen 
brengen en zo zijn we 

schoenen gaan passen. Het eerste paar was van 
Finnamic (FinnComfort) met een afwikkelzool. 
Deze zorgt ervoor dat de druk van de voorvoet af-
gehaald wordt en haar eerste reactie was dan ook 
verbaasd dat ze gelijk al zoveel verschil merkte! 
Zo krijgen wij dagelijks mensen in de winkel die 
met bepaalde voet- of houdingsklachten lopen die 
heel goed op te lossen zijn met de juiste schoe-
nen. Loop niet langer door met pijn, wij lossen 
jouw klachten op met de juiste schoenen!

George In der Maur BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht, 030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

FinnComfort
FINNAMIC

zachte 
schuimvulling

brede onder-
steuning

afwikkeling

houding verbetert

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort
FINNAMIC

zachte 
schuimvulling

brede onder-
steuning

afwikkeling

houding verbetert

staan.

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie 
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. 
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een 
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk 
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw 
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote 
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én 
op water. 

Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel 
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend 
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met 
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een 
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor 
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te 
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie 
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook 
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor 
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de 
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten? 
Door binnen een paar seconden kokend water te 
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een 
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de 
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water 
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend, 
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te 
laten stromen tot het eindelijk warm is.

Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen 
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker 
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat 
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen 
handbereik, zo uit de kraan. 

Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in 
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een 
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek 
bij ons de Quooker die bij u past! 


