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Baggeren eindelijk van start
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag is 
het grootscheepse bagger-
project in de Loosdrecht 
plassen officieel van start 
gegaan. 

Namens de bewonersvereni-
ging BELP sprak voorzitter 
René Vierkant van een histo-
risch moment dat best gevierd 
mag worden. Tot medio 2024 
wordt er ongeveer 115.000 m3 
bagger uit de 1e tot en met 
de 5e Loosdrechtse Plas ge-
haald.

In het Fletcher Hotel kwamen 
talloze betrokkenen bij de Aan-
pak Oostelijke Vechtplassen 
(Gebiedsakkoord -red.) onder 
het genot van een High Tea 
en vrolijke saxofoonklanken 
bijeen. Cees Loggen, gede-
puteerde van de provincie, 
memoriseerde de lange aan-
looptijd van 16 jaar. De bagge-

ropgave is een van de grootste 
projecten, waarmee ‘de zielto-
gende plassen met een roem-
rijk verleden’ weer schoon 
kunnen worden. Namens het 
waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht zei Arjan van Rijn dat je 
er niets van ziet, maar dat het 
resultaat ertoe zal bijdragen 
dat de water- en natuurkwali-
teit aanzienlijk zal verbeteren. 
Hierna togen de heren, verge-
zeld van de wethouders Els 
Kruijt (Wijdemeren) en Arjan 
Wisseborn (Stichtse Vecht) 
naar een ponton om de ope-
ningshandeling te verrichten. 
Met een touw probeerde het 
viertal de modderbak aan het 
werk te zetten, hetgeen niet 
lukte.

2 meter maximaal
Er wordt gebaggerd tot een 
maximale diepte van 2,0 me-
ter (-3,2 m NAP) en voor de 
Oostelijke Drecht is dit tot een 
diepte van 1,7 meter (-2,9 m 
NAP). Er wordt alleen bagger 

verwijderd, de vaste bodem 
wordt in stand gehouden. 
Beens Dredging B.V. voert dit 
werk uit in opdracht van de 
provincie Noord-Holland. Een 
kraan op een ponton in de plas 
laadt de bagger in zogenaam-
de ‘beunbakken’ die naar de 
overslaglocatie aan de Muy-
veldsche Wetering gaan. Daar 
wordt de bagger met behulp 
van een grondpers richting 
perceel Mijnden Zuidwest ge-
pompt, waar het te drogen 

wordt gelegd.

Circulair
De overtollige bagger is van 
goede kwaliteit. Eenmaal 
droog ontstaat er nieuwe 
grond, die vervolgens weer 
gebruikt kan worden. Deze cir-
culaire manier van verwerken 
is mogelijk omdat grondeige-
naren ter plaatse hun mede-
werking willen verlenen. Extra 
transportbewegingen worden 
voorkomen, omdat de modder 

niet vervoerd hoeft te worden. 
Veiliger voor de omgeving en 
beter voor het milieu. Ook 
wordt rekening gehouden met 
flora en fauna. Er wordt geen 
extra golfslag verwacht – wat 
van belang is voor eigenaren 
van legakkers – en geen extra 
hinder wat betreft leefbaar-
heid. Bewoners en recreanten 
kunnen zwemmen en varen op 
de plassen zoals ze gewend 
zijn. Alleen het werkgebied zelf 
is niet toegankelijk; dat wordt 
aangegeven met boeien.

Info
Vanaf 29 november is er iede-
re dinsdag van 15.00 uur tot 
16.00 uur een spreekuur in de 
bouwkeet naast de voormalige 
NH-kerk aan de Oud-Loos-
drechtsedijk 230 in Loos-
drecht. Meer informatie: www.
vechtplassen.nl/baggeren.

FOTO: (v.l.n.r.) Wisseborn, Kruijt, Van Rijn en Loggen klaar om te trekken

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

NIEUW IN DE VERKOOP:

Oud-Loosdrechtsedijk 263-265, Loosdrecht

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

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

Op zoek naar een expert in
NWWI-taxaties? Bel of mail ons!
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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
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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
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@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

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR WITGOED

Whirlpool Wasmachine
1600 T - 8 Kg

€ 429,-

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef
mooie omgeving, praktĳ k-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Moeder winter is in aantocht 
en geeft ons de gelegenheid 

om weer aan de slag te 
gaan binnenshuis ??????

Is jouw woning toe aan 
frisse energie? Maak kennis?

Is jouw woning toe aan 
frisse energie? Maak kennis?

Is jouw woning toe aan 

035-2340067 ? 
Info@vittoria-schilders.nl

A-AAD Witgoed Reparatie
Wĳ  repareren alle merken
* GEEN VOORRĲ KOSTEN * 
Reparatie onder garantie

035-6851710 / 06-51203571
WWW.A-AAD.NL

Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek
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 25 t/m woensdag 30 november.

Runder Sucadelappen
Voor de lekkerste sudderlapjes!
Runder Sucadelappen
Voor de lekkerste sudderlapjes!
Runder Sucadelappen

Zeeuws Spek
Stukje of gesneden
Zeeuws Spek
Stukje of gesneden
Zeeuws Spek

Gevulde Kipschnitzels
Draadjesvlees salade
Boordevol rundvlees
Draadjesvlees salade
Boordevol rundvlees
Draadjesvlees salade

Rode kool/Haché ovenschotel
Uit eigen keuken

500 gram

100 gram

Per stuk
100 gram

100 gram

€ 9,98

€ 2,49

€ 2,39
€ 2,49

€ 1,75

En vanaf vrijdag zijn er weer saucijzen staven en snacks!
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Raad stemt unaniem vóór drie bouwprojecten
Oppositie keurt optreden wethouder Zandbergen af

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De spanning was eraf. 
Waar een week ervoor 
alom verbijstering heerste 
over de weigering van wet-
houder Alette Zandbergen 
om drie woningbouwpro-
jecten goed te keuren, nam 
nu de totale raad het heft 
in handen. En stemde vóór 
40 nieuwe woningen in An-
keveen en Loosdrecht.

Tijdens de commissie Ruimte 
en Economie op 15 novem-
ber hadden alle partijen met 
ongeloof en ontzetting geluis-
terd naar de betogen van wet-
houder Alette Zandbergen. Ze 
bleef krampachtig bij de wei-
gering om bij drie bouwplan-
nen een verklaring van ‘geen 
bedenkingen’ af te geven. 
Haar argumenten waren zwak 
en ze kon niet goed uitleggen 
waarom ze hardnekkig tegen 
bleef. Het zou gaan om een 
tekort aan parkeerplaatsen 
en om onvoldoende juridische 
dekking van de plannen.

Andere wind
Een week later waaide er een 
andere wind in de raadzaal. 

De zeven politieke partijen 
kwamen gezamenlijk met drie 
amendementen waarin haar-
zuiver werd vastgelegd dat er 
wel gebouwd mag worden. Op 
de Oud-Loosdrechtsedijk 63 
mag een hooiberg worden om-
gezet in een woning en aan de 
Nieuw- Loosdrechtsedijk ko-
men er zeven woningen, waar 
een oude bedrijfswoning wordt 
gesloopt. Het grootste plan 
betreft het Cannenburgerpark 
bij de Klapbrug in Ankeveen 
waar 32 woningen vanaf 55 
m2 (waarvan 14 sociale koop) 
op het bedrijventerrein van 
vanouds Garage Neef wor-
den gerealiseerd door JeeGee 
Vastgoed. Aan de inhoud van 
de zeer gewenste woningen 
werden weinig woorden vuil 
gemaakt, die noodzaak is on-
omstotelijk. Wel gingen diver-
se woordvoerders in op het 
proces van besluitvorming. 
Rosalie van Rijn (CDA) sprak 
van ‘een hoop gedoe om niks’. 
Zij vond het onjuist dat raadsle-
den lang waren bezig geweest 
om een wijziging op te stellen, 
wat de taak van het gemeen-
tebestuur is. Ook wees ze op 
een ‘ellendige discussie’ waar-
bij de gemeente bij het Can-
nenburgerpark geheel volgens 

de regels kon afwijken van de 
parkeernorm van 2,3.

Motie van afkeuring
Om hun ongenoegen over 
de werkwijze van wethouder 
Zandbergen uit te drukken, 
kwamen oppositiepartijen 
CDA, Dorpsbelangen, Chris-
tenUnie en D66 met een mo-
tie van afkeuring. Vanwege 
de onvolledige antwoorden, 
de slechte verdediging en te 
weinig grip op de materie. Na-
mens Dorpsbelangen zei Pa-
tricia IJsbrandy dat ze ‘moeite 
had met indienen’, maar dat ze 
hoopte op verbetering. De op-
positie sprak van een signaal, 
een gele kaart om de wethou-
der te motiveren voortaan be-
ter voor de dag te komen. Co-
alitiepartijen De Lokale Partij, 
VVD en PvdA/GroenLinks wa-
ren ook ontevreden geweest 
over Zandbergens optreden, 
maar vonden de motie te ver 
gaan. DLP- fractievoorzitter 
Margriet Rademaker had met 
name moeite met opmerkin-
gen over ‘betrouwbaar be-
stuur’. Dat betwistte zij fel. Wil-
na Wind (PvdA/GrL.) noemde 
het ‘een bedrijfsongeval’ en 
VVD ‘er Bo de Kruijff was blij 
met de zelfreflectie van Alette 

Zandbergen. Met 11 stemmen 
tegen en 7 voor werd de af-
keuring verworpen

‘Ik trek het me zeker aan’
Al bij het eerste bouwplan trok 
wethouder Zandbergen het 
boetekleed aan. Ze erkende 
dat ze niet overtuigend was 
geweest in de commissie en 
dat ze er niet in geslaagd was 
om haar bezwaren goed toe 
te lichten. “Ik kon wel door de 
grond zakken. Ik trek me dit 
zeker aan.”, zei ze deemoedig.

Foto: Hier komt het Cannenbur-
gerpark

Foto: Alette Zandbergen
(foto: Douwe van Essen)

   

Gemeente ontmoet lokale ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voordat de plaatselijke 
ondernemers en bestuur-
ders aan de noeste arbeid 
begonnen, kwamen ze vrij-
dagochtend jl. in de vroege 
uren bijeen op de Dag van 
de Ondernemer. Terwijl een 
twintigtal aanwezigen zich 
te goed deed aan crois-
santjes, belegde broodjes, 
koffie en verse jus d’oran-
ge werden de contacten 
tussen bedrijven en lokale 
overheid besproken met 
een panel.

Maar eerst had onderne-
mersmanager Natasja Zak 
een Quiz in elkaar gezet. Die 
ging over de nieuwe Omge-
vingswet waar ondernemers 
bij bouw- of verbouwplannen 
in de toekomst regelmatig 
mee te maken zullen krijgen. 

Ex- wethouder Jan Klink had 
de hoogste score, met als lo-
gische derde zijn opvolger Els 
Kruijt, de huidige wethouder 
Economische Zaken, terwijl 
Simone van Laar van de Kon. 
Horeca Nederland de zilveren 
medaille veroverde.

Gesprek met panel
Onder leiding van Onderne-
mend Wijdemeren- woord-
voerder Maarten Steinkamp 
kwamen diverse thema’s aan 
de orde die de kloof tussen 
politiek en ondernemers kun-
nen verkleinen. Want die is er 
wel degelijk, zei OW-voorzitter 
Dik van Enk: “Ik wil niet mui-
ten, maar er gebeurt zo weinig 
concreets. Onderzoekbureaus 
komen met rapporten, er zijn 
veel goede gesprekken, maar 
er is geen vervolg. Ambtena-
ren vertrekken en rapporten 
verdwijnen in lades.” Dat trok 
de nieuwe gemeentesecreta-

ris Yvonne Halman zich aan, 
ze zou zo snel mogelijk op 
zoek gaan naar verloren ge-
gane documenten e.d. Hoewel 
ze de kanttekening maakte 
dat ze altijd afwegingen moet 
maken tussen het algemeen 
belang en wat een individu of 
bedrijf wil. Met 30 vacatures 
op 180 banen op het gemeen-
tehuis is het een kwestie van 
keuzes maken. Ook wethou-
der Els Kruijt is van de actie, 
gezien haar ervaringen bij de 
gemeente Hilversum voor-
heen. Ze wees op bundeling 
van krachten en ze zou veel 
gaan lobbyen in Haarlem bij 
de provincie, om duidelijk te 
maken wat nog wel kan bij 
bouwaanvragen.

7e bedrijventerrein
Bij de planvorming over de toe-
komst van de zes bedrijventer-
reinen – de Rading, de Zod-
de, de Slenk, de Boomgaard, 

Nieuw Walden en de Reeweg- 
lijkt de vaart eruit. Len Veer-
man zag bij wijze van spreken 
de kenmerkende lintbebou-
wing langs de doorgaande we-
gen als een soort 7e bedrijven-
terrein, dat aandacht verdient. 
Hij vindt het zonde als steeds 
meer bedrijven worden omge-
zet in woningen. Zeker aan de 
plassen waardoor de recreatie 
met het open karakter in het 
gedrang kan komen. Christen-
Unie- raadslid Esther Kaper 
vreesde dat goede bedrijven 
wegtrekken. Maar ze vroeg 
ondernemers nadrukkelijk om 
hun problemen te melden, 
zodat de gemeenteraad er 
aandacht aan kan besteden. 
Nu hij VVD- Kamerlid is, be-
kijkt Jan Klink de plaatselijke 
ondernemerskwesties vanuit 
een ander perspectief. “Wijde-
meren is geen hel op aarde”, 
zei hij relativerend met een 
verwijzing naar een artikel in 

Elseviers Weekblad waarin de 
zes dorpen op een 9e plaats 
staan qua leefbaarheid.

Slotconclusie
Na veel details en handreikin-
gen was de slotconclusie dat 
er intensiever moet worden 
samengewerkt. Realistisch, 
maar met de grondgedachte 
‘Ja, mits’ en met een eerlijk 
antwoord als iets niet kan. Bin-
nenkort presenteert Dik van 
Enk een convenant, samen 
met de gemeente, hoopt hij. 
Met als inhoud een afspraak 
dat lokaal aanbesteden op 
de eerste plaats moet komen. 
Na anderhalf uur ging het ge-
zelschap uiteen, op weg naar 
de winkel, bedrijfshal, kantoor, 
jachthaven of achter de com-
puter.
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Ingezonden brief

Vuurwerkverbod
Vandaag heb ik voor de tweede 
keer een brief gestuurd aan het 
college van B&W met de vraag 
om te handhaven op het vuur-
werkverbod in onze gemeente. 
Een reactie op mijn eerste brief 
(een maand geleden) is uitge-
bleven en het aantal knallen in 
onze buurt neemt met de dag 
toe. Persoonlijk ben ik groot 

voorstander van een algemeen 
vuurwerkverbod. Maar zolang 
dat er niet is, vind ik dat er in 
ieder geval gehandhaafd zou 
moeten worden op het be-
staande vuurwerkverbod. Dat 
er op 31 december geknald 
wordt en dat dat niet strikt ge-
handhaafd wordt, daar heb ik 
nog wel begrip voor. Maar het 

gaat eigenlijk het hele jaar door 
en vanaf oktober hoor ik meer-
dere keren per week knallen. 
Ook midden in de nacht. En 
dat is verboden. Ik hoop dat 
er medestanders zijn die ook 
in de pen klimmen richting het 
college van B&W.

Eric Beerhorst, Loosdrecht
   

Nogmaals griepprik: 30 november
LOOSDRECHT
Bent u eerder deze maand ver-
geten de griepprik te halen? 
Bent u mantelzorger van een 
kwetsbaar persoon die u wilt 

beschermen tegen griep? Als 
u bij onze praktijk bent inge-
schreven, kunt u op woensdag 
30 november tussen 15 en 17 
uur terecht in de praktijk voor 

een griepvaccinatie. U hoeft 
daarvoor geen afspraak te ma-
ken. Tot ziens op 30 november, 
Huisartsenpraktijk Loosdrecht.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 
Bochardt met Alexander Luij-
ten, nu nog wethouder in Gooi-
se Meren. Hij wordt burge-

meester van Heemskerk. In TV 
Magazine komt onder andere 
de Sinterklaasoptocht in Ne-
derhorst den Berg aan de orde 
en de jongste medewerkers 
van GooiTV gaan de straat 
weer op, op zoek naar reacties 

van bewoners. Voor diegenen 
die kijken via Ziggo: GooiTV is 
op kanaal 48. Via KPN is dat 
kanaal 1432. Via T-Mobile is 
dat kanaal 842. Of ga naar 
gooitv.nl, ‘programma’s kijken’.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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700e lid Energiecoöperatie Wijdemeren
Door: Saskia Luijer

ANKEVEEN
Donderdag 17 november 
verwelkomde wethouder 
Maarten Hoelscher in De 
Dillewijn Livaki Legorburu 
als 700e lid van Energieco-
operatie (EC) Wijdemeren. 
Een mooi moment tijdens 
het eerste lustrumfeest 
van de coöperatie.

Livaki Legorburu werd lid 
omdat hij onder de indruk is 
van de werkzaamheden van 
EC Wijdemeren. Een mening 
waar de nieuwe wethouder 
duurzaamheid zich helemaal 
in kan vinden. Volgens Maar-
ten Hoelscher steekt deze 
energiecoöperatie met kop en 
schouders uit boven de rest 
van de regio. Hij meldt dat 
de inwoners uit Wijdemeren 
hier enorm trots op mogen 
zijn. Want de energietransitie 
begint klein, in de straten, wij-
ken, dorpen en gemeenten.

Actieve vrijwilligers
Met een mooie fotocollage 
neemt bestuurslid Ulrike de 
Jong ons mee in vijf coöpe-

ratiejaren. Dit startte officieel 
in maart 2018, op initiatief 
van Annemarie Poorthuis. Na 
een oproep in de krant meld-
den zich direct 15 vrijwilligers. 
Intussen zijn ruim 40 vrijwilli-
gers bij de coöperatie betrok-
ken, waarvan 25 als energie-
coach. Zij gaan met inwoners 
in gesprek over allerlei ener-
gievraagstukken. In de afge-
lopen jaren hebben zij zeker 
1500 wooneigenaren bereikt. 
Thuis, tijdens inloopspreek-
uren, maar ook op markten 
en bij straatgesprekken. In 
de afgelopen vijf jaar zijn er 
tientallen straatgesprekken 
georganiseerd, om samen te 
kijken hoe men verder kan 
verduurzamen.

Blik op de toekomst
In samenwerking met de ge-
meente en woningcoöperaties 
is contact gelegd met 2000 
huurders. Met praktische tips 
en kleine maatregelen kon-
den ook zij met duurzaamheid 
aan de slag. Om de jeugd te 
bereiken hebben de energie-
coaches lesgegeven aan 500 
kinderen op de basisscholen 
in Wijdemeren. Bij de jeugd 

begint immers de toekomst. 
Daar speelt EC Wijdemeren 
actief op in met lange termijn-
projecten. Zoals de vraag: hoe 
kunnen we in de buurt van het 
gas af? In vier verkennings-
buurten wordt samen met de 
gemeente naar duurzame al-
ternatieven gezocht. Daarbij 
worden de mogelijkheden van 
aquathermie verkend. 

Misschien kan in Wijdemeren 
het oppervlakte- en afval-
water straks als collectieve 

warmtebron worden gebruikt!

Voor en door bewoners
Annemarie Poorthuis, initia-
tiefnemer en voorzitter van het 
bestuur, vertelt enthousiast 
over de goede samenwerking 
met bedrijven, gemeente en 
woningcorporaties. “Samen-
werking is enorm belangrijk. 
Maar,” benadrukt zij vervol-
gens “we zijn een bewoners-
organisatie. We werken voor 
en door bewoners en leggen 
het liefst een relatie met zo-

veel mogelijk inwoners.” EC 
Wijdemeren doet alles met lo-
kale deskundigen. Het meren-
deel (90-95 %) op vrijwillige 
basis, een enkeling betaald. 
Omdat er veel werk te doen 
is, heeft de coöperatie veel 
vacatures. Zowel voor vrij-
willige als betaalde krachten. 
Meer weten? Kijk op www.
ecwijdemeren.nl. Gewoon lid 
worden kan natuurlijk ook, 
voor het bijna symbolische 
bedrag van slechts 1 euro per 
maand.

   

Warmte voor Wijdemeren
WIJDEMEREN
Krijg jij ook in november 
en december 190 euro 
energiecompensatie via je 
energieleverancier? Heb 
je die compensatie écht 
nodig? Nee? Geef het dan 
aan dorpsgenoten in onze 
gemeente die het finan-
cieel moeilijk hebben en 
elke steun kunnen gebrui-
ken. Laat hen niet in de 
kou staan. Geef warmte! 
Doneer op www.gofund-
me.com/doneer-warm-
te-voor-wijdemeren.

Elk bedrag is welkom. Warm-
te voor Wijdemeren is een 
Wijdemeers burgerinitiatief. 
Samen met de Voedselbank 
en de Energie Coöperatie Wij-
demeren (ECW) zorgen we 
ervoor dat jouw geld goed te-
recht komt. Warmte voor Wij-
demeren is geen stichting of 
vereniging, wij hebben geen 
financieel belang, alle betrok-
kenen werken op vrijwillige 
basis. Alle opbrengsten gaan 
naar het goede doel.

Marieke Vollers, Tim Postel, 
Marjolein van Noppen, Trienke 
Stellema
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Algemene     
Ledenvergadering          
IJsclub Loosdrecht
LOOSDRECHT
Het bestuur van IJsclub 
Loosdrecht (de Lange Ak-
ker) nodigt haar leden uit 
voor de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering. Deze 
wordt gehouden op vrij-
dag 2 december om 20.00 
uur in de kantine van SV 
Loosdrecht, Rading 194 
in Loosdrecht. De agenda 
voor deze avond staat op 
www.ijsclubloosdrecht.nl. 
Hier kunt u ook de link vin-
den naar de statutenwijzi-
ging waar deze avond over 
wordt gestemd.

Afgelopen week zijn ook de 
nota’s voor het lidmaatschap 
verstuurd. De contributie be-
draagt € 11,00 voor leden van 
18 jaar en ouder, jeugdleden 
t/m 17 jaar zijn gratis. Wilt u tij-
dens een ijsperiode lid worden, 
dan zijn de kosten € 15,-- De 
lidmaatschapskaart geeft bij 
openstelling toegang tot onze 
ijsbaan ‘De Lange Akker’ en is 
ook geldig op de uitgezette ba-
nen van IJsclub Loosdrechtse 
Plassen (IJLP) en IJsclub de 
Vijfde Plas in Breukeleveen. 
Wilt u lid worden van onze ijs-
club, dan vindt u hierover meer 
informatie op onze site.

   

D.E.- koffiepunten   
inzamelen
WIJDEMEREN
De Lionsclub Loosdrecht 
gaat weer op jacht naar 
Douwe Egberts koffiepun-
ten voor de Voedselbank. 
Onze jaarlijkse inzamelac-
tie van D. E.- waardepun-
ten start 1 december 2022.

In 2021 heeft de Voedselbank 
door uw hulp 1940 pakken 
D.E. koffie kunnen uitdelen. 
1940 keer heeft u een mens 
blij en dankbaar gemaakt! We 
hopen ook dit jaar op uw pun-

ten te mogen rekenen

Vanaf 1 december staan de 
inzamelboxen D.E. waarde-
punten weer bij: Loosdrecht: in 
de Jumbo, in de AH en in de 
Loosdrechtse Apotheek; Kor-
tenhoef: in de AH. Nederhorst 
den Berg: in de Apotheek Ne-
derhorst den Berg en bij de 
AH. In januari 2023 worden 
de punten geteld en maken wij 
bekend hoeveel pakken koffie 
er deze keer naar de voedsel-
bank gaan.

   

Open Avond Rotaryclub   
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Rotaryclub Wijdemeren or-
ganiseert op maandag 28 
november 2022 een Open 
Avond in Het Spieghel-
huys, Dammerweg 3 in Ne-
derhorst den Berg.

Iedereen is welkom om de 
sfeer en de vriendschap bin-
nen onze club te komen proe-

ven. U bent welkom vanaf 
20.00 uur om op die avond 
een presentatie van Gaby ter 
Keurs over glasvezel bij te wo-
nen en u krijgt een drankje na-
mens onze club aangeboden. 
Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de voorzitter van de 
programmacommissie Marco 
Ritt op mailadres: ritt@ziggo.nl

Wij zoeken een

Als implementatie consultant maak je deel uit van een ambitieus team 
en coördineer je bij verschillende klanten de opstart, inrichting en 
implementatie van Scotty AI. Je brengt de wensen van de klant in kaart 
en ontwerpt aan de hand daarvan een oplossing. De gesprekken die jij 
ontwerpt creëer je in samenwerking met onze developers en de rest van 
het tech team. Vervolgens worden jouw oplossingen voor customer 
contact uitdagingen elke dag door duizenden klanten gebruikt!

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die al een aantal jaren 
ervaring heeft in de rol van consultant, met als voorkeur in de HR en 
recruitment branche. Daarnaast is een aantoonbare affiniteit met 
conversational AI gewenst. Goede beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal in woord en geschrift is nodig om de functie goed te 
kunnen uitoefenen. Ons kantoor zit in Utrecht, maar we vragen een 
reisbereidheid aangezien onze klanten in het hele land zitten. 

Bij Scotty Technologies AI geloven we dat werk leuker kan en weten 
we hoe dat moet! Wij doen dat door het automatiseren van minder 
uitdagende, repetitieve werkzaamheden en geven hiermee de 
medewerkers tijd om waardevollere en meer interessante 
werkzaamheden op te kunnen pakken. 

Heb je vragen over de inhoud van de functie of 
wil je gelijk solliciteren? Bel Eva den Uijl op 
06-58922919, ze kijkt er naar uit van je te horen!

Heb jij zin om in de dynamische tech-wereld te stappen en wil je 
meewerken aan de toekomst van nu?
Neem dan contact met ons op!
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Implementatie 
consultant 
Scotty AI



Baudewine van Drimmelen ziet ze 
nog zo staan, gezinnen met kinde-
ren met slechts één koffer. Samen 
met andere vrijwilligers besloot ze 
om voor Oekraïense vluchtelingen 
in Loosdrecht een weggeefwinkeltje 
met kleding op te zetten. Shop voor 
Nop was maandenlang een ontmoe-
tingsplek voor Oekraïners en mensen 
uit de gemeente Wijdemeren die ze 
wilden helpen. Afgelopen zondag is 
de winkel gesloten.

“De aanloop is de laatste maanden behoor-

lijk afgenomen’’, verklaart Baudewine van 

Drimmelen. Op sommige dagen kwamen er 

nog maar drie mensen naar het winkeltje in 

het voormalige jeugdhonk aan de Oud-Loos-

drechtsedijk naast de brandweerkazerne.

Dat was in de begindagen wel anders. De 

vluchtelingen kwamen met niks, maar gingen 

met tassen vol de winkel uit, vertelt Baudewine.

De Shop voor Nop, een initiatief van Wietske 

van Ierssel, had nooit zo’n succes kunnen 

worden zonder de gulle bevolking van Loos-

drecht. De vrijwilligers van de Oekraïnewerk-

groep kregen niet alleen uitstekende gebruikte 

kleding. Veel inwoners kochten zelf nieuw 

waar veel behoefte aan was. Kleding maar ook 

verzorgingsproducten. ,,Als de drogist een 

twee-halen-één-betalen actie had, kwam men 

de dubbel gekochte artikelen brengen.

Heftige verhalen
Baudewine en haar collega’s hebben heel veel 

heftige verhalen gehoord over land dat velen 

met zoveel pijn en verdriet hebben achterge-

laten. ”En toch waren ze over het algemeen 

vrolijk en aardig, waar je zou verwachten dat ze 

vooral verdrietig zijn.’’

De communicatie verliep lang niet altijd even 

makkelijk. Niet iedereen spreekt even goed 

Engels, iets dat voor de gasten maar ook voor 

Nederlanders geldt. Uiteindelijk is dat niet zo 

belangrijk, geeft Van Drimmelen aan. ,,Je doet 

je best, dat is wat telt.’’

’’Veel Oekraïners die hier verblijven hebben 

inmiddels een baan.’’ Ze zijn financieel niet 

afhankelijk en hebben minder tijd om naar 

de winkel te komen. Anderen hebben een 

uitkering en waarschijnlijk hebben de tientallen 

Oekraïners inmiddels genoeg kleding.

Afgelopen zondag was de Shop voor Nop voor 

het laatst open, niet alleen voor Oekraïners 

maar voor iedereen die kleding kan gebruiken. 

De Oekraïne werkgroep wil iedereen bedanken 

die de shop voor nop tot een succes maakte. 

Het is Van Drimmelen vooral opgevallen hoe 

ruimhartig de Loosdrechters met het initiatief 

zijn omgesprongen. ,,We hebben in al die tijd 

niet één onaardige reactie gekregen.’’

Wijdemeren
informeren

Vuurwerkvrije zones

Gemeente Wijdemeren helpt u graag mee aan 

een al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuurwerkvrije 

straat met oud en nieuw. Overleg wel vooraf

met de buurt.

Bekendmakingen

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

23 november 2022

Kort

Met een maatje kom je 
verder

’s-Gravelandse vaart 
Miranda Pennekamp
#mooiwijdemeren

>     Sportakkoord
Voor alle sportaanbieders in de gemeente 

Wijdemeren is er maandag 28 november

een netwerkbijeenkomst bij voetbalvereniging

’s Graveland. Het hoofdonderwerp is het 

Sportakkoord. Welke successen zijn behaald 

en wat kan er beter? De bijeenkomst duurt 

van 19:00 tot 21:00 uur en wordt georga-

niseerd door Team Sportservice en het

sportakkoord. Aanmelden gaat via het 

e-mailadres dtijnagel@teamsportservice.nl.

>     Fusie bibliotheken
De bibliotheken Huizen Laren Blaricum en 

Gooi en Meer gaan op in één bibliotheek met 

de nieuwe naam Gooi+. Het doel is om één 

robuuste en toekomstbestendige organisatie 

te vormen voor de gemeenten Wijdemeren, 

Gooise Meren, Huizen, Eemnes, Blaricum en 

Laren. De fusie, gepland per 1 januari 2023, 

gaat zonder ontslagen en beperking van de 

openingstijden en of budgetten gepaard.

De betreffende bibliotheken  werken al jaren 

intensief met elkaar samen.

>     Rijbewijskeuring gemeentehuis
Mensen kunnen zich via RegelZorg medisch 

laten keuren voor verlenging van hun 

rijbewijs in het gemeentehuis in Loosdrecht 

op 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 wan-

neer u om medische reden een arts moet 

bezoeken van het CBR. Een afspraak maken 

gaat via RegelZorg (www.regelzorg.nl of 

telefonisch via 088-23 23 300).

>     Fietsen Oekraïne
Diverse vrijwilligers hebben weer een aantal 

fietsen opgeknapt. Oekraïense vluchtelingen 

in de gemeente Wijdemeren die graag een 

gebruikte fiets willen, kunnen deze aanvragen 

via oekraine@wijdemeren.nl. Vermeld in de 

e-mail naam, adres, geslacht, leeftijd en

lengte. Team Sportservice biedt fietslessen aan. 

>     Houd uw telefoon aan
Ruim een kwart van de 75-plussers ontvangt 

een NL-Alert vaak niet op de mobiele telefoon 

omdat die uitstaat. Het ministerie van Justitie 

en Veiligheid en de Veiligheidsregio voeren 

deze week campagne om het bereik onder 

deze leeftijdsgroep te verbeteren. NL-Alert 

is het alarmmiddel van de overheid dat u 

waarschuwt en informeert over een nood-

situatie. Laad ‘m op en Laat ‘m aan, heet de 

campagne.

   Shop voor Nop: ‘Niet één onaardige reactie’  



Heeft u genoeg van vuurwerkoverlast, 
lawaai, angstige huisdieren, troep op 
straat en in de tuinen? Misschien dat uw 
buren er net zo over denken. Gemeente 
Wijdemeren helpt u graag mee aan een 
al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuur-
werkvrije straat met oud en nieuw.

De gemeente stelt geen verboden op het 

afsteken van vuurwerk in, maar ondersteunt 

buurten die van het geknal af willen in de vorm 

van posters. Die kunnen worden opgehangen 

voor de ramen om de wensen van de buurt zo 

breed mogelijk kenbaar te maken.

Op die poster is onder meer in grote letters 

de slogan te lezen: ‘Wij vieren oud en nieuw 

zonder vuurwerk’ met als onderschrift ‘Als 

bewoners van deze straat verklaren wij onze 

straat (of een gedeelte daarvan) vuurwerkvrij’.

Geen garantie
De gemeente verstrekt die posters op verzoek. 

Om de kans op een vuurwerkvrij oud en nieuw 

zo groot mogelijk te maken is het wel raad-

zaam dat u vooraf overlegt met uw buren en 

andere bewoners in de straat. De gemeente 

garandeert dus niet dat iedereen meedoet. 

Dat is niet af te dwingen. Wel geldt; hoe meer 

mensen het initiatief steunen en ervan weten, 

hoe groter de kans op succes.

U kunt de posters aanvragen door een e-mail 

te sturen naar communicatie@wijdemeren.nl. 

Vermeld daarin uw naam, het adres waarop de 

posters bezorgd moeten worden en hoeveel u 

er wilt hebben.

Wijdemeren deels vuurwerkvrij, maar betrek de straat erbij

De jaarlijkse campagne ‘Zien drinken 
doet drinken’ is begin november weer 
van start gegaan. De boodschap van 
deze landelijke actie is dat kinderen en 
jongeren drinkgedrag van anderen
kopiëren. Het advies is daarom om in 
hun bijzijn geen alcohol te drinken.
Via verschillende kanalen vraagt GGD 
Gooi en Vechtstreek aandacht voor 
deze boodschap. Hiernaast worden er 
dit najaar verschillende activiteiten voor 
ouders georganiseerd.

Kinderen kopiëren het drinkgedrag van ouders.

Het voorbeeldgedrag van ouders en van 

andere volwassenen in de omgeving van een 

kind, doet ertoe. Geen alcohol drinken in het 

bijzijn van kinderen en jongeren maakt de kans 

kleiner dat ze op jonge leeftijd gaan drinken 

en later te veel gaan drinken. De landelijke 

campagne ‘Zien drinken doet drinken’ is erop 

gericht ouders hiervan bewust te maken.

Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl zijn

ervaringsverhalen van ouders te lezen en 

wordt ingegaan op veel gestelde vragen 

als: ‘Op welke momenten kan ik nog wel 

drinken?’, ‘Ik wil op kinderverjaardagen geen 

alcohol meer schenken. Hoe maak ik dat 

bespreekbaar?’ en ‘Kun je kinderen niet beter 

leren met mate te drinken in plaats van het 

helemaal te verbieden?’. 

Voorbeeldrol
Veel ouders in Gooi en Vechtstreek zijn zich 

bewust van hun voorbeeldrol. Maar liefst

9 op de 10 ouders vinden het belangrijk om 

het goede voorbeeld aan hun kind te geven. 

Toch drinken drie op de tien ouders vaak

alcohol in het bijzijn van hun kind. Dat blijkt

uit het ouderonderzoek dat in 2021 door 

Iresearch werd uitgevoerd in Gooi en Vecht-

streek. Meer over dit onderzoek is te lezen op 

www.ggdgv.nl/ouderonderzoek. 

In het verlengde van de campagne

‘Zien drinken, doet drinken’, houdt de GGD

dit najaar twee online bijeenkomsten over

alcohol en opvoeding. Hiernaast heeft de 

GGD speciale ouderpakketten samengesteld 

voor ouders om het gesprek met hun kind

aan te gaan. Meer informatie over de bijeen-

komsten en ouderpakketten is te vinden op 

www.hierfixjenix.nl. 

Sinds 2013 is het alcoholgebruik onder 

jongeren in de regio gedaald. En dat is mooi, 

want alcohol is schadelijk voor de gezondheid. 

Helemaal voor jongeren omdat hun lichaam 

en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

In Regio Gooi en Vechtstreek wordt er

daarom integraal samengewerkt om het

alcoholgebruik onder jongeren verder terug

te dringen. Naast voorlichting aan ouders 

bestaat de aanpak onder meer uit het

programma Helder op School, toezicht door 

gemeenten op de naleving van de NIX18 

regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting 

aan professionals. 

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’ 

Wijdemeren
informeren
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Voor jongeren die het gevoel hebben niet 
mee te komen met leeftijdsgenootjes of 
tegen praktische problemen aanlopen, 
biedt een coach van het Maatjesproject 
Gooi en Vechtstreek concrete hulp om uit 
de impasse te komen.

Het was de mentor die van Chen (16) ver-

moedde dat haar leerling, sinds vijf jaar in 

Nederland, een beetje alleen door het leven 

ging. Zijn ouders spreken enkel Chinees en 

met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten kan 

hij, vooral door de taal, net niet helemaal 

meekomen. Via het maatjesproject Teens on 

a Mission kwam hij in contact met maatje 

Paul, een net gepensioneerde zestiger die de 

Chinese cultuur heel interessant vindt.

‘’Wat ze samen doen? Ze wandelen geregeld 

samen en kletsen. Voor Chen is dat heel 

goed om zijn beheersing van de Nederlandse 

taal te verbeteren. Paul is geïnteresseerd in 

China. En met praktische tips kan hij Chen 

bijvoorbeeld helpen met het vinden van een 

baantje.’’ Leonore Hoogstraten is trajectbe-

geleider van het maatjesproject in de Gooi 

en Vechtstreek en haalt diverse voorbeelden 

aan om de kracht van Teens on a Mission te 

illustreren. 

Teens on a Mission is een coachingsproject 

van het Maatjesproject voor 12 tot 23 jaar in 

de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en 

Gooise Meren. Voor lang niet alle jongeren 

in deze regio is geestelijk welzijn vanzelfspre-

kend, weet Hoogstraten. Gebrek aan con-

tacten, somberheidsklachten en of moeite 

met de Nederlandse taal spelen daar vaak in 

een rol in. ‘’Het is voor alle jongeren die wel 

wat hulp kunnen gebruiken’’, verduidelijkt 

Hoogstraten. Gemeente Wijdemeren onder-

steunt het project om eventuele achterstan-

den weg te nemen en bij te dragen aan het 

geestelijk welzijn van jongeren. 

Alle leeftijden
Maatjes, of coaches, kunnen van alle leeftijden 

zijn zoals in het voorbeeld van Chen en Paul. 

Maar vaak is een maatje die een paar jaar ou-

der is, de aangewezen persoon om zich in te 

leven. ,,Zo hebben we een meisje van 18 met 

somberheidsklachten gekoppeld aan

een hbo-studente van 22 jaar die een sociaal-

pedagogische opleiding doet. Het meisje 

heeft behoefte aan een soort grote zus.

Voor de studente is de begeleiding tevens 

een stage-opdracht.’’

Hoogstraten doet ook een oproep aan

maaatjes in spe om zich aan te melden.

Van hen wordt gevraagd dat ze wekelijks

een uur tot anderhalf uur beschikbaar zijn. 

Veel tijd kost het niet. Uit ervaring weet 

Hoogstraten dat iets betekenen voor een 

ander heel veel voldoening geeft. We houden 

regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit 

te wisselen.’’ Ook geeft de stichting trainingen

en tips, bijvoorbeeld in het bewaken van de 

eigen grenzen.

Aanmelden en meer informatie gaat 

telefonisch via 035-6400061 of per e-mail 

via leonore@maatjesprojectgooi.nl

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de 

namen Paul en Chen gefingeerd.

Een maatje kan het verschil maken voor jongeren



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Kalverstraat 3: vernieuwen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75418 (08.11.22)

’s-Graveland
-Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75262 (31.10.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122:bouwen tijdelijke bouw-

   brug, zaaknummer Z.75544 (15.11.22)

- Kortenhoefsedijk 137: plaatsen vier

   dakkapellen, zaaknummer Z.75463 (09.11.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: wijzigen 26 al vergunde 

   appartementen op de kavel,

   zaaknummer Z.75393 (07.11.22)

- Laantje 3 en 4: kappen acht bomen en

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (16.11.22)

- nabij Trekpad 45: vernieuwen steigers,

   zaaknummer Z.75360 (03.11.22)

- De Zodde 9: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.75382 (07.11.22)

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkaper,

   zaaknummer Z.75462 (09.11.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 21: aanpassen steigers,

   zaaknummer Z.74516 (07.11.22)

’s-Graveland
- Zuidereinde 192: wijzigen achtergevel

   woning, zaaknummer Z.71460 (08.11.22)

Kortenhoef
- Kalkakker 5: verbreden uitweg,

   zaaknummer Z.74583 (04.11.22)

- Kortenhoefsedijk 141: plaatsen brug,

   zaaknummer Z.73540 (07.11.22)

Loosdrecht
- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en dakterras 

   en realiseren koekoek, zaaknummer Z.73488 

   (15.11.22)

- Horndijk 24: vervangen schuur en botenhuis, 

   zaaknummer Z.73197 (07.11.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen 

   brug, zaaknummer Z.73631 (07.11.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9a: bouwen bedrijfswoning

   (na sloop bestaande bedrijfswoning),

   zaaknummer Z.74330 (15.11.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 7: brandveilig gebruiken 

   kinderopvang, zaaknummer Z.74260 (07.11.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: verbouwen

   woning, zaaknummer Z.74456 (15.11.22)

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (09.11.22)

> Besluit weigering verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) en wei-
gering omgevingsvergunning voor 
de bouw van 150 woningen achter 
de Reeweg 2 te Nederhorst den Berg 
(Noord).

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken mede namens de gemeenteraad van 

Wijdemeren bekend dat zij, met toepassing van 

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

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

de aanvraag omgevingsvergunning voor de 

realisatie van een woonwijk met 150 woningen 

achter de Reeweg 2 in Nederhorst den Berg 

hebben geweigerd. De gemeenteraad heeft op 

27 oktober 2022 de vvgb voor deze omgevings-

vergunning geweigerd.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning

voor de activiteit ‘handelen in strijd met de 

regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor de 

realisatie van een nieuwe woonwijk bestaande 

uit 150 woningen ten noorden van de kern 

Nederhorst den Berg.

Inzage
Het besluit, de bijbehorende relevante stukken 

en de weigering vvgb liggen vanaf 24 november 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dan 

kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen 

belanghebbenden gemotiveerd beroep 

indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht.

Vraagt uw zaak dringend om een uitspraak van 

de rechter?

Dan kunt u een verzoek om voorlopige voor-

ziening indienen bij de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank. Dit kan alleen als er spoed 

geboden is – gelet op de betrokken belangen

– en als u al beroep hebt ingesteld bij de 

Rechtbank (artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht).

> Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Ireneweg ter hoogte van huisnummer 31, 

   Kortenhoef:  aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende.

Loosdrecht
- Jol ter hoogte van huisnummer 12,

   Loosdrecht: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats in verband

   met handicap belanghebbende.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 23 november 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 ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

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

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

23 november 2022

Verkeer

Maarten Hoelscher is vorige week
geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Wijdemeren. Hij volgt
daarmee Stan Poels op als wethouder
namens PvdA-GroenLinks.

De gemeenteraad stemde ook in met een

woonplaatsontheffing. Maarten Hoelscher

woont in Huizen en was daar de afgelopen

vier jaar wethouder. Hij had onder andere 

sociaal domein en burgerparticipatie in zijn 

portefeuille Daarvoor was hij ruim twaalf jaar 

raadslid, waarvan negen jaar als fractievoor-

zitter.

Burgemeester Crys Larson feliciteerde hem

met een bos bloemen en heette hem hartelijk

welkom in de gemeente Wijdemeren.

Maarten Hoelscher is 53 jaar en vader van vier 

kinderen. Hij woont samen met Gert Jan en 

is zowel lid van de Partij van de Arbeid als van 

GroenLinks.

Maarten Hoelscher beëdigd als wethouder Wijdemeren



Wijdemeren
informeren

23 december 2022

Beeldvormende sessie 
Datum: dinsdag 22 november 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Raadszaal

1.   Opening

2.   Presentatie begroting

3.   Sluiting

Raadsvergadering
Datum: donderdag 24 november 2022 
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Raadszaal

Vaste agendapunten* 

Hamerstukken

6.   Advies aan het Commissariaat voor de Media aanwwijzing 

      GooiTV Wijdemeren als lokale publieke media-instelling

7.   Instemmen wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek i.v.m. 

      uittreden Weesp

8.   Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht 

      Wijdemeren 2022

9.   Verordening nadeelcompensatie

Bespreekstukken

10.  Aanvullend krediet voor de realisering van het Integraal 

       Kind Centrum (IKC) Talent Primair in Loosdrecht

Overig

11.  Vragenhalfuur

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. 

Agenda beeldvormende sessie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

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

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

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
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering



Woensdag

23
november

Vrĳ dag

25
november

Donderdag

24
november

Zaterdag

26
november

Dinsdag

29
november

Woensdag

30
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 DS703

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

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit S80

Easysit D400

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

Easysit D02
Easysit D81

Easysit D62

Easysit D82D82

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D83

Easysit D450Easysit D450

Easysit A90Easysit A90
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Boerderij van Herk blijft zichzelf vernieuwen
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Jan Peter van Herk: “Ik ben 
er trots op dat ik de vierde 
generatie ben en ik heb be-
sloten de bedrijfsvoering 
op mijn eigen manier te 
doen. Mijn hardwerkende 
ouders Goos en Nelly blij-
ven mij voorlopig helpen 
en ondersteunen, echter 
mijn eigen visie over de 
toekomst vul ik zelf in.”

“Zo hebben we het aanzicht 
van de stallen en de boerde-
rijwinkel een mooie kleur ge-
geven. Het gaat om Zweeds 
rood. Daarnaast hebben we 
de boerderijwinkel opnieuw 
ingedeeld en een nieuwe pui 
geplaatst. Ons aanbod is ook 
flink uitgebreid. Naast ons 
heerlijke vlees van onze Black 
Angus-koeien hebben we ook 
boeren ijs, kip, kaas, diverse 
zuivelproducten, boter, honing, 
eieren, seizoen groenten, bier, 
vruchtensappen, mosterd, 
sladressings, meel, jam, wijn 
van wijngaard Zonnestraal en 

nog veel meer en het meeste 
biologisch of lokaal met een 
goed verhaal, Voor de liefheb-
bers hebben we ook kant en 
klare stoofpotjes en zelfs ge-
bak van Smolders.”

Aberdeen (Black) Angus
Jan Peter is druk bezig met 
vernieuwing. Zo zijn alle melk-
koeien vervangen door Black 
Angus-koeien. Dit heeft een 
goede reden. Jan Peter: “Ik 
ben in Amerika en in Cana-
da wezen kijken naar diverse 
koeienrassen.

Het Aberdeen Angus- ras trok 
mijn aandacht en sindsdien 
ben ik helemaal verknocht aan 
dit prachtige koeienras. Het is 
een krachtig natuurlijk ras dat 
in de zomer en winter buiten 
kan lopen. Ze zijn dol op gras 
en hoeven geen bijvoeding. 
Daarnaast is het een hoorn-
loos ras en het zijn over het al-
gemeen rustige dieren, werkt 
wel zo prettig. Extra belangrijk 
is de hoge kwaliteit van het 
vlees. Het vlees lijkt op dat van 
het Wagyu-rund, maar dat is 

nog iets vetter.”

Nieuwe producten
Jan Peter vertelde honderduit 
over zijn plannen. Jan Peter: 
“We zijn recent begonnen met 
het maken van Black Angus- 
kroketten en- bitterballen. We 
nodigen dan ook hierbij alle 
lokale horecaondernemers uit 
om de kroket te komen proe-
ven. Komende tijd gaan we 
Nordmann kerstbomen ver-
kopen. Ook schalen vol met 
lekker vers vlees. Denk hier-
bij aan carpaccio, gesorteerd 
gourmetvlees, borrelplankjes, 
gedroogde worst en wederom 
alles lokaal met het goede ver-
haal. We hebben alles om het 
Kerstfeest tot een groot suc-
ces te maken. Tevens bieden 
we fraaie Kerstpakketten aan 
voor bedrijven, die hun perso-
neel willen verwennen tijdens 
de Kerst.”

Diverse activiteiten
Volgens Jan Peter is een ech-
te boerderijbeleving iets wat je 
dient mee te maken. Zo mag je 
in de stal kijken bij de koeien of 

bij de varkens en de biggetjes, 
die hij net heeft aangeschaft. 
BBQ-party’s voor particulie-
ren en bedrijven zijn mogelijk. 
Evenals een tractorsafari en 
een ritje met een Amerikaanse 
Duck. Jan Peter: “Alles is over-
zichtelijker geworden. Zomers 
een terras met een boerenijs-

je, koffie en gebak. Zo aange-
naam mogelijk met een echte 
boerderijervaring. Winkelchef 
Leon staat voor iedereen klaar 
voor uitleg en advies.”

Boerderij van Herk (www.boer-
derijvanherk.nl); Oud-Loos-
drechtsedijk 38 A

ADVERTORIAL

Voor cadeautjes groot en klein        
moet je bij Joy’s zijn
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
“Ik heb mijn rode markie-
zen weer boven mijn ca-
deauwinkel hangen. Dit doe 
ik altijd met de gezellige 
feestdagen. Rood hoort bij 
de kerst, vind ik”. Aan het 
woord is Joyce Irik van de 
Wetering, eigenaresse van 
Joy’s Cadeaus & Woonac-
cessoires aan de Nootweg 
43 C in Loosdrecht.

Joyce vervolgt: “Ik ben dol op 
een gezellige sfeer in mijn ca-
deauwinkel, want ik ontvang 
mijn klanten altijd graag op een 
manier waarop men zich pret-
tig voelt. Zo hebben we voor 
een echte kerstsfeer op zater-
dag 24 december een kerst-
man, die tussen 12.00 uur en 
16.00 uur gratis poffertjes en 
chocolademelk uitdeelt.”

Uitgebreid aanbod
De cadeauwinkel van Joyce is 
in mei 2017 gestart. Haar uitge-
breide aanbod bestaat onder 
andere uit een mix van luxe ca-
deautjes, dameskleding, Jan-
zen huidverzorgingsproducten, 
huisparfums, geurkaarsen, 
babykleding, wenskaarten en 
sinds april 2022 Leonidas bon-
bons. Het aanbod is natuurlijk 
tijdens de feestdagen extra 
aangevuld met allerlei fraaie 
kerstspullen en je kijkt je ogen 
uit. Voor iedereen is iets leuks 
te vinden.

Buurtfunctie
Joyce: “In de afgelopen 5 jaar is 
mijn winkel uitgegroeid tot een 
plek waar de buurt graag even 
op bezoek komt. Men komt 
langs voor een praatje of een 
kopje koffie en dit buurt-sociale 
effect vind ik zelf enorm leuk. 
Dit kan alleen bij een lokale on-
afhankelijke winkel, zoals mijn 

winkel waar we laagdrempelig 
zijn en daarom kennen we ze-
ker 90% van de inwoners van 
Loosdrecht.”

Inpakken is een kunst
Het juiste cadeautje kopen, is 
iets waar je tijd voor neemt. Hoe 
het cadeautje vervolgens wordt 
ingepakt, is de kers op de taart. 
De kunst van het inpakken, is 
een specialisme van Joyce en 
haar enthousiaste medewerk-
ster Francine, die haar al sinds 
de opening in 2017 bijstaat. 
Joyce: “Het uitpakken van een 
cadeautje is voor de ontvan-
ger heel leuk, echter het ge-
ven van het cadeautje is extra 
leuk als het een mooi pakketje 
is geworden en daar doen wij 
veel moeite voor. Zo   heb-
ben   we   een   wekelijkse 
‘strik-avond’ waar we mooie 
verpakkingen samenstellen 
voor onze geliefde klanten. 
Deze voorbereiding scheelt 

ons veel tijd als we een pre-
sentje inpakken in onze winkel 
en kunnen we onze klanten 
gegarandeerd een prachtig in-
gepakt cadeautje verstrekken.”

Kerstpakketten
Joyce: “Voor de feestdagen 
hebben we niet alleen voor 
onze klanten in de winkel de 
leukste cadeautjes ingekocht, 
maar ook kunnen bedrijven 
een persoonlijk kerstpakket 

voor hun personeel samen-
stellen. Voor meer informatie 
hierover kan men mij bellen 
op 035-5824040. Daarnaast 
ben ik te volgen op Facebook 
op mijn pagina Joy’s Cadeaus 
& Woonaccessoires en op In-
stagram op mijn pagina @
joys_loosdrecht. Wil je mij 
persoonlijk spreken? Kom dan 
even gezellig langs in mijn ca-
deauwinkel. De verse koffie 
staat klaar!”

FOTO: Leon en Jan Peter (rechts)

FOTO: (links) Joyce en Francine
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Memphis Schuurman clubkampioen karten
WIJDEMEREN
Op 12 november is de 7-ja-
rige Memphis Schuurman 
clubkampioen geworden 
op de kartbaan op Race-
way Venray. Sinds twee 
jaar is het jonge karttalent 
vrijwel elk weekend op 
een van de kartbanen in 
Nederland te vinden. Het 
afgelopen jaar heeft hij zijn 
debuut gemaakt in het Ne-
derlandse Kampioenschap 
en eindigde hij daar in het 
algemeen klassement op 
de elfde plek. Uitzonderlijk 
goed gezien zijn leeftijd, 
hij is de jongste deelnemer 
van het NK.

Buiten de zes NK-wedstrijden 
om reed hij ook mee bij de 

clubwedstrijden op Raceway 
Venray. Zes clubwedstrijden 
heeft hij gereden en op 12 no-
vember vond de laatste wed-
strijd plaats. Memphis reed 
die dag volgens het boekje 
en heeft nog een aantal ge-
waagde inhaalacties gemaakt! 
Hij is die dag op de 4de plek 
geëindigd, maar bleek in het 
eindklassement de kampioen 
van zijn klasse. Hij is dezelfde 
avond nog gehuldigd. Volgend 
jaar heeft Memphis als doel 
om zijn ‘titel te verdedigen’ en 
een hogere eindpositie in het 
NK! Interesse om deze club-
kampioen te sponsoren? Stuur 
een e-mail naar memphis.kar-
ting@gmail.com voor de mo-
gelijkheden.

15+

Te Huur 

 
Cannenburgerweg 63-K, Ankeveen  

Op bedrijventerrein ‘de Slenk’ op besloten terrein gelegen 
245 m2 bedrijfsruimte   

begane grond (170 m2) en verdieping (75 m2). 
 
 

Huurprijs € 1.700,00 per maand.  
exclusief btw, servicekosten, elektra en water 

  

 

 

Cannenburgerweg 63-A1 
1244 RH Ankeveen 

035-6550958 
stomphorstvastgoed@live.nl 

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl 
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Sportakkoord van Wijdemeren,      
wie kent het nog?
WIJDEMEREN
Maandagavond 28 novem-
ber organiseert het Spor-
takkoord om 19.00 uur, in 
samenwerking met Team 
Sportservice, een Sport-
netwerkbijeenkomst voor 
alle sportverenigingen en 
sportaanbieders in Wijde-
meren. Tijdens deze avond 
in de voetbalkantine van 
SV ‘s- Graveland word je 
bijgepraat over het Spor-
takkoord en gaan we met 
elkaar in gesprek over wat 

jij nodig hebt.

Lang geleden, net voor de co-
ronapandemie, zijn we in Wij-
demeren gestart met het Spor-
takkoord. Een akkoord van en 
voor de sportaanbieders van 
Wijdemeren. Als samenleving 
hebben we hiervoor meerde-
re keren budget ontvangen en 
de sportaanbieders mochten 
daarmee aan de slag. Helaas 
werd dat al snel opgevolgd 
door de coronapandemie en 
was de sport bezig met over-

leven in plaats van met een 
visie en met ambitie naar de 
toekomst kijken. Toch heb-
ben een aantal verenigingen 
mooie dingen bereikt met het 
sportakkoord budget.

Voor iedereen
In Nederhorst den Berg heeft 
bijvoorbeeld de volleybalver-
eniging mede dankzij een bij-
drage van het Sportakkoord 
een 2e beachvolleybal veld 
kunnen realiseren. Superleuk 
natuurlijk voor de volleybal-

lers van Nederhorst, maar 
het mooie is dat het veld voor 
iedereen toegankelijk is. En 
dat raakt het Wijdemeerse 
Sportakkoord in de kern. We 
willen zoveel mogelijk mensen 
laten sporten en bewegen. 
Na een aantal jaren kijken we 
graag terug op wat er bereikt 
is, maar willen we met elkaar 
ook vooruitkijken. Hoe gaan 
we de komende jaren invul-
len? Hoe kunnen we met dit 
gemeenschapsgeld de sport 
het best ondersteunen? Hier-

voor hebben we al wat ideeën, 
maar we horen ook heel graag 
welke ambities en wensen de 
sportaanbieders van Wijdeme-
ren hebben.

Inloop: 18.45 uur; Kininelaan-
tje 1, 1243 LD ’s-Graveland; 
Opgeven kan bij de lokale ver-
enigingsadviseur David Tijna-
gel via: dtijnagel@teamsport-
service.nl.

   

Fietsexcursie Naardermeer
REGIO
Het Naardermeer heeft ver-
bindingen met verschillen-
de natuurgebieden zoals 
het Gooimeer, Waterland 
en de Ankeveense plas-
sen. Er is hard gewerkt 
om te zorgen dat dit ook 
ecologische verbindingen 
worden. Hoe lukt het de 
otter en boommarter het 
Naardermeer te bereiken? 
Wat zijn de kansen voor de 
bever om de overstap van-
uit Flevoland te maken? En 

hoe kunnen allerlei dieren 
de spoorlijn van het Naar-
dermeer veilig overste-
ken?

IVN Gooi en omstreken orga-
niseert een fietsexcursie langs 
de natuurverbindingen van het 
Naardermeer met haar omge-
ving. Onderweg zullen de IVN- 
natuurgidsen vertellen over de 
doelstellingen van deze ver-
bindingen, welke diersoorten 
er gebruik van maken, hoe de 
naastgelegen gebieden eruit 

moeten zien voor deze dieren, 
wat de obstakels zijn en deze 
al weggenomen zijn. Deze 
fietsexcursie heeft een lengte 
van ongeveer 17 km.

Zondag 11 december; 10:00 
-12.30 u.; Verzamelen: 9:45 
uur. Meer informatie:

https://www.ivn.nl/afdeling/
gooi-en-omstreken/natuurver-
bindingen-met-het-naarder-
meer

  

Foto: Adobe Stock
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Wondere wereld
‘Welkom in de wondere we-
reld’, zo begon Chriet Titulaer 
in de jaren tachtig zijn tech-
niekprogramma. Bijna veertig 
jaar later werd ik -afgelopen 
woensdag- bij de AVROTROS 
in een hele andere wondere 
wereld welkom geheten: de 
onderwaterwereld van Ne-
derland. Filmmaker Arthur de 
Bruin neemt ons in zijn film 
‘Nederland Onder Water’ mee 
naar een adembenemende 
wereld. Een wereld die we in 
principe overal in de Vecht-
plassen kunnen beleven, als 
we maar lang genoeg onder 
water zouden verblijven. Ge-
lukkig heeft Arthur dat voor 
ons gedaan. Met zijn camera 
heeft hij twee jaar lang onder 
water gefilmd en de resultaten 
zijn verbluffend. Lees deze 
column dan ook als een te-
rugkijktip!

De meest wonderbaarlijke 
wezens passeren in de film 
de revue. Zoals een glasaal-
tje, die een reis van 6000 
kilometer aflegt om in onze 
sloot een volwassen paling te 
worden. Of de bittervoorn die 
haar eitjes afzet in een afge-
trainde zwanenmossel. Een 
onooglijke donderpad maakt 
een bizar geluid om het ande-
re geslacht te lokken en een 
grote modderkruiper wentelt 
zich lekker door de blubber. 
Het allerleukste: deze tafere-

len spelen zich óók af in de 
Oostelijke Vechtplassen. Al 
deze soorten vinden hier een 
thuis.

In de tijd van Chriet Titulaer 
was het onmogelijk om deze 
onderwaternatuur vast te 
leggen op film. Niet alleen 
omdat de techniek nog ha-
perde, maar omdat het water 
in die tijd zó vervuild was dat 
je geen hand voor ogen zag. 
De tijd van fabriekslozingen 
op het oppervlaktewater ligt 
gelukkig achter ons. Veel zoet 
water is inmiddels beter van 
kwaliteit en dat leverde de te-
rugkeer van zeldzame bewo-
ners als de rivierprik op.

Kijkend naar de prachtige 
onderwaterwereld vol verba-
zingwekkende koudbloedige 
soorten zou je denken dat de 
onderwaternatuur in Neder-
land – in tegenstelling tot de 
natuur boven water- in goede 
staat is. Niets blijkt minder 
waar: van alle Europese lan-
den heeft Nederland haar wa-
terkwaliteit het minst op orde. 
Zo vervuild als in de jaren 
tachtig is het water niet meer, 
maar onder invloed van de 
voedingsstoffen fosfor en stik-
stof veranderen meren, plas-
sen, sloten en kleine wateren 
steeds vaker in onderwater-
woestijnen of in een groene 
soep van algen of kroos. En 

dan te bedenken dat in Euro-
pa is afgesproken dat in 2027 
al het water van goede kwali-
teit moet zijn. Nederland heeft 

nog een lange weg te gaan, 
waarin Natuurmonumen-
ten, samen met het Water-
schap Amstel, Gooi & Vecht 

en de provincies Utrecht en 
Noord-Holland, haar beste 
beentje voor zet.

   

Afscheid
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Het is nu bijna niet voor te 
stellen maar het was prach-
tig weer afgelopen zaterdag. 
Volop zon en heerlijk warm. 
Een mooie dag als laatste 
oogstdag en bijna iedereen 
kwam ook langs om nog een 
keer te oogsten en afscheid te 
nemen voor het seizoen. Een 
enorme drukte en heel gezel-
lig. Voor iedereen was er ap-
pelsap van onze eigen appels 
en appeltaart. Tenminste, dat 
hebben we van horen zeg-
gen. Sis en ikzelf lagen 100 
meter verderop dik onder de 
dekens verstopt zonder enige 
interesse in de buitenwereld. 
Het coronaspook had ons 
eindelijk te pakken gehad. De 

wereld wordt erg klein als je 
je beroerd voelt. Er was er-
gens een feestje waar we bij 
hoorden te zijn, maar het inte-
resseerde ons niks. Gelukkig 
waren Marieke, Henriette en 
Radboud er wel en konden zij 
alle bedankjes in ontvangst 
nemen. Naast het eindeloos 
afwassen van schoteltjes en 
glazen en snijden van 250 
appeltaartpunten. Voor hen 
die ons misten en die wij ge-
mist hebben: hoewel het onze 
laatste keer in functie zou zijn, 
zijn we voorlopig niet weg op 
de tuin en komen we jullie vol-
gend seizoen vast wel weer 
eens tegen.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

FOTO: Rivierdonderpad (Arthur de Bruin)
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Muziek van Billy Joel 
in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN 
Wie heeft niet gekeken 
naar ‘Batlle of the Bands’ 
en genoten van de band 
van Alexander Broussard 
en hun vertolkingen van 
de liedjes van Billy Joel? 
De Ziggo Dome is natuur-
lijk fantastisch voor een 
artiest, maar waar zit je 
als publiek dichter op het 
podium dan in Theater De 
Dillewijn in Ankeveen?

Maak deze boeiende voorstel-
ling dus van dichtbij mee op 
zondag 27 november.

Alexander leidt zijn publiek op 
zijn eigen unieke en gepassi-
oneerde wijze door de opmer-
kelijke carrière van muziekle-
gende Billy Joel. Aan de hand 
van de mooiste liedjes van de 
grootmeester vertelt Alexan-
der over de moeilijke beginja-
ren, de grote successen, de 
hoogte- en dieptepunten, de 
vrouwen en het onwaarschijn-
lijke vakmanschap van Billy 
Joel. Een ‘must-see’ voor de 
fan, een openbaring voor de 
liefhebber. Alexander is in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een veelgevraagd en veelzij-
dig pianist/toetsenist en zan-
ger/entertainer. Alexander is 
op zowel grote als kleine podia 
door heel het land een graag 

geziene gast.

De liedjes van Billy Joel be-
hoeven geen introductie meer. 
Ze zijn deel geworden van ons 
collectieve geheugen. Hij be-
hoort tot de meest succesvolle 
artiesten uit de popgeschiede-
nis en heeft vele top tien hits 
op zijn naam staan. Zijn reper-
toire bestrijkt eigenlijk alle kan-
ten wel van het pop-spectrum: 
natuurlijk de meezinger ‘Piano 
Man’, maar ook swingende 
rockers zoals ‘My life’, prachti-
ge ballads zoals ‘She’s Always 
A Woman’ of lekkere pop zoals 
‘Uptown Girl’. Stuk voor stuk 
klassiekers.

Zondag 27 november; Aan-
vang 16.00 uur; Tickets € 19,- 
via www.dedillewijn.nl

O, kom er eens kijken
LOOSDRECHT
Hoera! Sinterklaas komt 
naar kasteel-museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht.

Woensdag 30 november a.s. 
van 14.00 – 16.30 uur is Sin-
terklaas met zijn Pieten in het 

Koetshuis van Sypesteyn. 

De Goedheiligman hoopt dat 
heel veel kinderen hem een 
handje komen geven. Onder 
leiding van de Pieten kunnen 
er marshmallows geroosterd 
worden en voor alle kinderen 

is er een kleine verrassing van 
Sinterklaas. De ingang is bij 
het blauwe hek bij het Koets-
huis; Kosten: € 2,50 per kind; 
Betalen graag bij de ingang. 
Pinautomaat is aanwezig. 

Tot ziens op 30 november a.s.
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Foto van de Week

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! 

Een nostalgische Foto van de Week: Op de Torenweg in Nederhorst den Berg staat nog de boerderij van Van Ee. Inmiddels geheel onbewoond en in verval geraakt 
(foto: Ton Keizer)




