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 Scherpere controle op Nieuw      
Loosdrechtsedijk
    Door: Herman Stuijver en Frank 
Scheers

    LOOSDRECHT
    Aan het begin van de ge-
meenteraad van donder-
dag jl. kondigde verkeers-
wethouder Zagt aan dat 
de handhaving bij de weg-
werkzaamheden aan de 
Nieuw Loosdrechtsedijk 
scherper zal worden. Het 
eenrichtingsverkeer vanaf 
Loosdrecht in de richting 
Breukeleveen wordt ‘mas-
saal genegeerd’.

    Zoals bekend gaat Wijde-
meren in 2 jaar met een me-
ga-project de Nieuw Loos-
drechtsedijk renoveren. Dat 
houdt in dat er tot 7 maart 
2023 op bepaalde wegdelen 
alleen motorvoertuigen in één 
richting mogen rijden. Automo-
bilisten die naar Breukeleveen 

willen, moeten een flinke om-
weg maken via Hollandsche 
Rading. De hulpdiensten heb-
ben de wethouder ingeseind 
dat nu de veiligheid in het ge-
ding is, als er toch auto’s tegen 
het verkeer in rijden. Zagt zei 
dat hij vaker BOA’s in wil zet-
ten om te controleren en even-
tueel te bekeuren. “Eigenlijk 
zouden we ook meer verkeers-
regelaars nodig hebben, maar 
dat is super kostbaar. Je zou 
dan van twee naar ongeveer 
6 personen 7 dagen per week 
toe moeten. Onmogelijk.” Ook 
overweegt de wethouder om 
een slagboom te plaatsen als 
de situatie nog verder uit de 
hand loopt. Tot slot wil Gert 
Zagt ook kwijt dat hij baalt 
van de manier waarop de 
verkeersregelaars en BOA ’s 
bejegend worden: “Dat loopt 
soms de spuigaten uit.”

    Irritatie loopt op
    Verslaggever Frank Scheers 
nam ter plekke poolshoogte. 
Hij sprak met enkele wegwer-
kers. Die aangeven dat bij hen 
het geduld langzamerhand op 
raakt. “Het is gewoon erg on-
veilig als je tegen de richting 

inrijdt. Ook voor ons.” De irri-
tatie neemt toe. Het kan te ma-
ken hebben met het menselijk 
gedrag dat je geen zin hebt om 
een omweg van 10 tot 15 km. 
te maken, maar je dient je aan 
de wet te houden, zegt een van 
hen. Wat ook meewerkt om het 

toch te proberen, is het feit dat 
je op bepaalde delen wel met 
twee auto’s naast elkaar kunt 
rijden. Dat nodigt blijkbaar uit 
tot ‘rebels gedrag’ constateert 
Frank Scheers. De verkeers-
regelaars zien dat het voor-
namelijk om buurtbewoners 
met kinderen gaat. Het is extra 
druk tussen 8 uur en 9 uur, 12 
uur en 13 uur en 16 uur en 17 
uur door kinderen naar school 
te brengen. De uitdaging om 
even de verkeersregels te ver-
geten, loert dan om de hoek. 
Wat ronduit vervelend is dat 
de verkeersregelaars nogal 
eens worden beschimpt. Die 
doen hun werk. Hopelijk biedt 
de scherpere controle door de 
gemeente op korte termijn een 
oplossing.   

 FOTO: Frank Scheers   
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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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?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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 donderdag 1 t/m woensdag 7 december.

Runder Ribeye steak
Mooi gemarmerd
Runder Ribeye steak
Mooi gemarmerd
Runder Ribeye steak

Lamskebab
Gehaktrolletjes

100 gram

Per stuk

€ 3,98

€ 2,49

Vrijdag 2 en zaterdag 3 december:

Speciaal voor Sinterklaas zijn er weer saucijzen letters, staven en broodjes en snacks. 
Bestellen = hebben!Bestellen = hebben!

Vlaamse Kipragout
Met 4 gratis bouchés!
Vlaamse Kipragout
Met 4 gratis bouchés!
Vlaamse Kipragout

Biologische beenham
De aller, allerlekkerste Erwtensoep
Extra gevuld met verse ingredienten en 
De aller, allerlekkerste 
Extra gevuld met verse ingredienten en 
De aller, allerlekkerste Erwtensoep
Extra gevuld met verse ingredienten en 

Erwtensoep
iedere dag vers gemaakt.
Extra gevuld met verse ingredienten en 
iedere dag vers gemaakt.
Extra gevuld met verse ingredienten en 

400 gram

100 gram
Liter

€ 6,98

€ 3,25
€ 7,98

Hele week:

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

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 VOORRIJKOSTEN * 
Reparatie onder garantie

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

Hallo, wij zijn op zoek 
naar iemand die ons kan 

helpen in de huishouding.
Het gaat om 4uur per week

in Oud Loosdrecht. 
Voorkeur Dond. of Vrijdag
wiehelptons@gmail.com

Kerstbomenverkoop
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171
Kwekerij Krijn Spaan

Kortenhoef Ma t/m Za 
Kortenhoefsedijk 171
Kortenhoef Ma t/m Za 
Kortenhoefsedijk 171

van 9.00 - 17.30 uur

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 
Opgave van een Sterretje kunt u on-line 
doen via www.denieuwsster.nl, inclusief 
Opgave van een Sterretje kunt u on-line 

de betaling daarvan.  Aanleveren tot 
maandag 10.00 uur voor verschijning. 
de betaling daarvan.  Aanleveren tot 
maandag 10.00 uur voor verschijning. 
de betaling daarvan.  Aanleveren tot 

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



Woensdag 30 november 2022
3

Linkse partij ergert zich aan protestborden
Stikstofprobleem in februari aan de orde

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wilna Wind van PvdA/ 
GroenLinks zei in het vra-
genhalfuur in de gemeen-
teraad dat haar partij door 
veel mensen benaderd is 
die zich ergeren aan de 
protestborden van boeren 
tegen het stikstofbeleid 
van de regering. Ze vroeg 
of burgemeester Larson 
bereid is om met de agrari-
ers in gesprek te gaan over 
het verwijderen van deze 
borden. Haar vragen leiden 
tot een discussie over de 
rol van Wijdemeren in deze 
nijpende kwestie. Er volgt 
in ieder geval een Beeld-
vormende Sessie in febru-
ari 2023.

Mevrouw Wind noemt borden 
met kreten als ‘Haagse idioten’ 
en ‘Groene maffia’ (zie foto) 
respectloos. Veel inwoners 
vinden deze teksten kwetsend, 
voor henzelf en hun kinderen. 
Ook heeft ze grote moeite met 
de omgekeerde vlaggen die 
her en der nog ruimschoots 
in de gemeente hangen. Me-
vrouw Wind: “PvdA-Groen-
Links is uiteraard voor vrijheid 
van meningsuiting. Wie niet. 
Onze partij heeft ook inle-
vingsgevoel voor de zorgen 

die boeren hebben. Dat is 
voor ons de discussie niet.” Ze 
vraagt zich af of dit onbehagen 
niet zal leiden tot meer pola-
risatie. Burgemeester Larson 
antwoordde dat ze eerder een 
gesprek heeft gehad met veel 
boeren. Ze heeft toen ook ge-
vraagd om de vlaggen aan de 
gemeentelijke en provinciale 
lantaarnpalen te verwijderen. 
Dat heeft het merendeel vol-
gens haar ook gedaan. Recent 
is er nog een mail verzonden 
om hen er nogmaals op te wij-
zen. Als dit niet gebeurt, dan 

zal de gemeente optreden. 
Wat mensen op eigen terrein 
aan protesten laten horen, is 
moeilijk te beoordelen. Wat 
vind je beledigend? Ze gaat 
in ieder geval op korte termijn 
weer in gesprek met de boe-
ren.

Beeldvorming over stikstof
De opmerkingen van PvdA/
GroenLinks leiden tot lichte 
woede bij het CDA. Fractie-
voorzitter Rosalie van Rijn zei 
dat ze al maanden geleden 
had gevraagd om een zgn. 

Beeldvormende Sessie over 
de stikstofproblematiek. Dat is 
een bijeenkomst waarin infor-
matie wordt uitgewisseld. Tot 
op heden heeft het gemeente-
bestuur het niet op de agenda 
gezet. “Respect voor de boe-
ren blijkt uit niets. Het geduld 
van het CDA is echt op!”. Ze 
werd ondersteund door de ge-
hele raad: in februari komt er 
een dergelijke vergadering. 
Wel wilde verantwoordelijk 
wethouder Hoelscher meer 
voorbereiding voor dit ‘explo-
sieve onderwerp’, want de uit-

werking door de provincies is 
nog niet bekend. Waarbij het 
niet alleen gaat om de boeren, 
ook om bouwprojecten en be-
drijven. Margriet Rademaker 
van De Lokale Partij wees 
erop dat de verwachtingen 
niet te groot mogen zijn voor 
een gemeente. Tot slot prees 
Esther Kaper (ChristenUnie) 
de PvdA/GroenLinks voor hun 
moed om dit onderwerp, met 
veel emoties, aan de orde te 
stellen.

   

Jan- Jaap de Kloet lijsttrekker OPNH
KORTENHOEF
Op 15 maart 2023 doet de 
partij Onafhankelijke Politiek 
Noord-Holland (OPNH) mee 
aan de Provinciale Staten 

verkiezingen. OPNH komt 
voort uit de lokale partijen van 
Noord-Holland. Inmiddels heb-
ben al 17 lokale partijen zich 
bij OPNH aangesloten. Bij de 

laatste gemeenteraadsver-
kiezingen hebben de lokale 
partijen 40% van de stemmen 
gehaald.

Lijsttrekker is Jan-Jaap de 
Kloet, raadslid van Dorpsbe-
langen. Hij wil de belangen van 
alle inwoners van Noord-Hol-
land in beeld brengen. Jan-

Jaap de Kloet: ”Ik vind het een 
voorrecht om de burgers die 
lokaal hebben gestemd nu te 
mogen vertegenwoordigen in 
de Provinciale Staten.”

   

Anderhalf miljoen extra voor 2e IKC
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Morrend ging de raad una-
niem akkoord met nog 
eens 1,45 miljoen extra 
voor de bouw van een 2e 
Integraal Kind Centrum, 
waarin basisscholen De 
Linde en de Sterrenwach-
ter, de Buitenschoolse Op-
vang en een consultatiebu-
reau in Loosdrecht zullen 
samen gaan.

In totaal zullen de kosten nu 
oplopen tot bijna 6 miljoen. 
“Ja, we kunnen het dragen”, 
zei de nieuwe onderwijswet-
houder Maarten Hoelscher op 
de indringende vraag van het 
CDA of dit krediet verantwoord 
is, nu Wijdemeren financieel 
aan de rand van de afgrond 
balanceert. De noodzaak om 
deze twee oude scholen te 
vervangen, is groot. Waarna 
hij  een  opsomming   gaf  van

de gebreken: lekkages, afge-
keurde verwarmingsketels, 
een verouderde ventilatie en 
toiletten die niet meer gebruikt 
kunnen worden. ‘Met zwaar 
gemoed’ (IJsbrandy, DB), ‘Bij 
gebrek aan beter (Van Rijn, 
CDA) en ‘Er moet iets gedaan 
worden’ (Roosenschoon, D66) 
ging de oppositie mee in de 
stemming. In soortgelijke be-
woordingen lieten de andere 
partijen zich uit.

Gemiste kans
Namens Dorpsbelangen ging 
woordvoerder Patricia IJs-
brandy in op het recente ver-
leden. Ze was teleurgesteld. 
Toen stemde de raad tegen 
het voorstel om één gebouw 
neer te zetten op de plek van 
de huidige Linde. Nu zal het 
IKC bestaan uit twee locaties, 
op de plek van De Sterren-
wachter en de Pinkenstal. Ter-
wijl    de   kosten    toentertijd

ook nog eens veel lager wa-
ren. Ze sprak van een gemiste 
kans. Olivier Goetheer van De 
Lokale Partij erkende dat het 
vorige plan wellicht beter was, 
maar dat ‘een realiteitscheck’ 
hen dwong te kiezen vanwege 
het oplopend prijspeil. D66 ‘er 
Nanne Roosenschoon vond 
het nu ‘5 over 12’ en vreesde 
dat de bouwkosten nog meer 
zouden stijgen.

FOTO: Een bord aan de Kortenhoefsedijk (incl. spelfout)
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Ingezonden brieven

Handhaven vuurwerkverbod onmogelijk
Ik las in uw geweldige krant 
onder de pagina ‘Wijdemeren 
informeren’ dat er bij de ge-
meente posters te verkrijgen 
zijn met de tekst hier geen 
vuurwerk afsteken. Prima ac-
tie om te zorgen dat het wel 
gebeurt. Uit ervaringen opge-
daan in mijn actieve arbeidsle-
ven heb ik het vermoeden dat 
de vuurwerk minnende jeugd 
dit zal zien als een aanleiding 

om daar juist vuurwerk af te 
steken. Het verzoek van de 
heer Beerhorst snap ik, maar ik 
zie het college en de raadsle-
den niet als handhavers gaan 
optreden en als de ouders van 
deze jongeren niet ingrijpen, 
zal er niet veel veranderen. De 
handhaving van dit probleem 
rust al jaren op geen capaci-
teit. De burgemeester weet dit 
in haar functie van openbare 

ordehandhaver. Veel klachten 
vanaf augustus tot ruim in het 
nieuwe jaar. Zolang er veel be-
langstelling is naar vuurwerk 
en met name het niet toege-
laten consumentenvuurwerk, 
zullen wij er mee moeten leren 
leven. Als ons college geen 
afsteekverbod instelt, is de 
handhaving een uitdaging.

Jan Pieneman
   

Geen gevoel bij WMO
Deze week had ik een gesprek 
met mijn broer en zus res-
pectievelijk uit Coevorden en 
Steenwijksmoer over hulp via 
het WMO en zij vertelden dat 
ze beide een traplift en huis-
houdelijke hulp hebben gekre-
gen, toen zij daar een verzoek 
voor hadden ingediend. Terwijl 
mijn zus nog 3 jaar jonger is. 
U begrijpt zeker wel waar ik 

heen wil. Ook ik heb een ver-
zoek ingediend bij de gemeen-
te Wijdemeren. Tegenwoordig 
krijg je geen tafelgesprek meer 
maar een telefonische. Ik had 
al meteen door dat deze dame 
niet van plan was om maar 
een duimbreed toe te geven. 
Ik had toch nog een partner 
en kinderen en al wonen die 
respectievelijk in Alkmaar en 

Amsterdam, die konden wel 
komen stofzuigen. Daar ging 
het mij niet om, dat kunnen we 
zelf nog wel. Maar het onver-
mogen aan empathie is stui-
tend. Wellicht hebben meerde-
re mensen uit onze gemeente 
dit ook zo ervaren. Ik hoop het 
niet voor hun.

Suzan van Loenen-Renker
   

Houtverkoop Rotary succes
WIJDEMEREN
De houtverkoop van de 
Rotary Club voor vereni-
gingen en/of stichtingen in 
Wijdemeren is ook dit jaar 
een succes.

Een paar weken geleden de-
den wij via onze huis-aan-huis 
bladen weer een oproep aan 
alle inwoners van Wijdemeren 
om een paar zakken hout te 
kopen. Daar is zeer enthou-
siast gebruik van gemaakt. 
De afgelopen weken hebben 
onze Rotary-leden heel Wijde-
meren doorkruist met zakken 
vol hout. En dat gaat een mooi 
financieel resultaat opleveren.

250 euro
Traditiegetrouw willen wij deze 
opbrengst weer gaan verdelen 

onder een aantal verenigingen 
en/of stichtingen in Wijdeme-
ren. Met de opbrengst van 
onze houtactie van november 
2021 konden wij maar liefst 
vijf verenigingen blij maken. Zij 
ontvingen allemaal 250 euro. 
Welke verenigingen kunnen 
wij dit jaar een bijdrage van 
250 euro schenken? Het enige 

wat u moet doen, is een email 
sturen aan: hout@rotarywij-
demeren.nl en daarin geeft u 
aan waarom uw vereniging die 
250 euro wil ontvangen. Welk 
speciaal project of doel wilt u 
dit jaar realiseren, waarbij dat 
geld dan goed van pas komt?

Laat het ons weten!
   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf 30 november. In 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn praat Ruud Bochardt 
met Karin Kos, directeur van 
het Goois Natuurreservaat. In 

TV Magazine komt onder an-
dere het uitbaggeren van de 
Loosdrechtse Plassen aan de 
orde en de nationale boom-
plantdag. De jongste mede-
werkers van GooiTV gaan de 
straat weer op, op zoek naar 
reacties van bewoners met be-

trekking tot Black Friday. 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, ‘program-
ma’s kijken’.

Onze collega gaat met zwangerschaps-
verlof en daarom zijn wij op zoek naar 
een:

TIJDELIJKE RECEPTIONISTE 

◾ 24 - 32 uur per week
◾ januari tot half juli 2023
◾ Loosdrecht

Als receptioniste ben je hét visitekaartje 
van de organisatie. Je bent 
klantvriendelijk, gastvrij en het eerste 
aanspreekpunt voor bezoekers, zowel 
telefonisch als op kantoor. 

Wil jij het komende half jaar ons team 
komen versterken? Stuur dan een e-mail 
naar: werken@aalbertsbouw.nl 
of bel naar 088 788 88 88.

We hebben ook nog andere vacatures! 
Benieuwd? Kijk dan op 
www.aalbertsbouw.nl/vacature/

Wie weet tot snel! 
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Kerst damtoernooi   
bij LDV
Door: Ben van der Linden

REGIO
Bij de Loenense Dam Vereni-
ging is het ook kerst. Vandaar 
ook dit jaar weer het traditi-
onele kerst damtoernooi. Dit 
damtoernooi is juist ook voor 
minder geoefende dammers. 
U speelt deze avond drie leuke 
partijen tegen min of meer ge-
lijkwaardige tegenstanders. En 
u gaat altijd met een prijs naar 
huis. Dammen is een denk-
sport waarbij de hersens moe-

ten worden gebruikt. Zo wordt 
de grijze massa getest en fit 
gehouden. Wat: LDV Kerst 
damtoernooi, gespeeld in 
groepjes van 4, dus 3 partijen. 
Waar: gebouw ‘t Web; Spin-
nerie 15; Loenen a/d Vecht. 
Wanneer: dinsdagavond 20 
december, inschrijving 19:30, 
geen kosten. Opgeven: voor 
18 december via email slot-
som@ziggo.nl of bellen: 06 
55 34 17 07 of whatsapp (Ben 
vd Linden). Eventueel vervoer 
naar Loenen in overleg.

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

 stock.adobe.com

Beeldvormende sessie 
Datum: donderdag 1 december 2022
Aanvang: 19:00 uur, Raadszaal

1.     Opening

2.     Kosten beheersing sociaal domein

3.     Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie kunt 

u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda beeldvormende sessie

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

Commissie Bestuur en Middelen
Datum: dinsdag 6 december 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
9.    Evenementenbeleid 2023-2026

10.  Raadsvoorstel APV2023

11.   Financiële stand van zaken 2022 (Voorheen de Najaarsnota)

Overig
12.  Vragenhalfuur

13.  Sluiting

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 7 december 
Aanvang: 20:00 uur

Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
8.    Woonschepenverordening Loosdrechtse Plassen 2023

9.    Benoemen leden Welstandscommissie

Bespreekstukken
10.  Verordening op de gemeentelijke adviescommissie

11.  Zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de

       concept begroting 2023 Plassenschap Loosdrecht

12.  Zienswijze regionale samenwerkingsagenda

       Regio Gooi & Vechtstreek 

13.  Behandelverzoek Dorpsbelangen krediet

       Boomhoek-Muyerveld

Overig
14.  Vragenhalfuur

15.  Sluiting

Begroting
Op 14 december behandelt de gemeente raad van Wijdeme-

ren de begroting. De voorbereiding daarvan vindt plaats op 8 

december in de commissie Bestuur en Middelen.

Wilt u de begroting lezen, deze kunt u vinden bij de commissie 

bestuur en middelen van 8 december in het raadsinformatie-

systeem.

Commissie Begroting
Datum: donderdag 8 december 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
3.    Begroting 2023

4.    Legesverordeningen

Overig
5.    Vragenhalfuur

6.    Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.  U wordt 

dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde.
Openbaringen 21 vers 6

In de zekerheid van haar geloof 
is op 97-jarige leeftijd overleden, onze lieve tante

Jantje van Henten
tante Jant

* Loosdrecht,  † Hilversum, 
29 mei 1925 22 november 2022

Berty Miedema
Neven en nichten familie Van Henten

Correspondentieadres:
Berty Miedema, Coornhertstate 41, 6716 PK  Ede

De  begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

FAMILIEBERICHTEN

Deze zeer oude 
a n s i c h t k a a r t 
(misschien wel 
uit 1910 gezien 
de grote bomen) 
mochten wij over-
nemen uit een 
fotoboek van een 
geboren Berger. 
Het straatbeeld 
doet qua huizenrij 
nog wel enigszins 
denken aan de 
huidige situatie. 
Maar de kade van 
de Reevaart ziet 
er heel anders uit 
dan de latere, nog bestaande foto’s van deze alweer 52 jaar geleden gedempte 
verkorting van de scheepsroute van Amsterdam naar Keulen. Deze route, die 
de schepen moesten nemen om bij Vreeswijk op de Lek en daarna op de Ne-
der-Rijn hun weg naar de Duitse landen te kunnen vervolgen, ging de geschie-
denis in onder de naam Keulse Vaart. Elke meter verkorting van dit ingewikkel-
de traject was meegenomen. De Reevaart was de langste van de drie daartoe 
binnen de gemeente Nederhorst den Berg in de 17e eeuw gegraven kanalen. De 
andere twee, bij de Hinderdam en de Nes, waren een heel stuk korter. In 1882, bij 
de opening van een kanaal van het IJ tot aan bij Nigtevecht gebouwde sluizen, 
was het snel gedaan met de scheepvaart door het dorp Nederhorst den Berg. 
De schepen voeren toen weer over de in 1631 in onbruik geraakte Stille Vecht 
naar Overmeer en door de Nesservaart richting Vreeland. In de toekomst zou 
dat zo blijven, want er lag een plan klaar voor een beter bevaarbare Vecht naar 
Utrecht. Dit onzalige plan vond in 1883 gelukkig haar Waterloo. De Kamer nam 
een initiatiefvoorstel aan om alsnog een heel nieuw tracé vanaf Nigtevecht naar 
Utrecht aan te leggen onder de naam Merwedekanaal. Al in 1892 kon Regentes 
Emma, samen met prinses Wilhelmina, dat nieuwe tracé feestelijk openen in 
Vreeswijk aan de Lek. Een ongekende prestatie, gezien de vele bijkomende wa-
terbouwkundige kunstwerken die eraan te pas waren gekomen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

 
Intens bedroefd, maar oprecht dankbaar voor alles

wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan
en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen

van mijn lieve, zorgzame man, onze dierbare vader
en trotse opa

 

Jan van Gelder
    Hilversum,
    9 april 1945

Loosdrecht,    
17 november 2022    

 

Liesbeth
 

Marco & Wilma
 

Michel & Kelly
Dirk & Kim
    Yara, Stenn
Tom & Tara
Charlotte & Mike
 

Ilona & Adse
Elin
Hugo

 
  De uitvaartplechtigheid heeft op donderdag

24 november plaatsgevonden.
 

Correspondentieadres: 
Hazenstraat 79, 1216 AW  Hilversum

Wat gaan we doen? 
loosdrechtsplassengebied.nl

#REN TEGEN 
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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Mooie kerstgedachte vanuit Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
De gezellige kerstdagen 
komen er weer aan. De 
winkels liggen vol met 
uitdagende cadeautjes en 
de kerstman staat alweer 
klaar om de pakketjes rond 
te delen onder de kleurrij-
ke kerstboom. Kerstavond, 
de eerste kerstdag en de 
tweede kerstdag zijn be-
langrijke dagen om met el-
kaar te vieren. De kerstge-
dachte, waarbij we denken 
aan vrede en veiligheid in 
de wereld, doet ons relati-
veren en overdenken hoe 
goed wij het zelf hebben in 
Nederland.

Kerst in Nederland
Veel mensen in Nederland 
hebben het inderdaad goed. 
Echter een grote groep men-
sen heeft het minder goed. 
Zij hebben dagelijks te maken 
met de hoge lastenverzwarin-
gen door de hoge inflatie, de 

hoge energierekeningen en 
kunnen nauwelijks normaal 
rondkomen van hun inkomen. 
Rekeningen stapelen zich op, 
de verwarming staat op 16 
graden en een fraaie Kerst-
boom waar diverse cadeautjes 
onder liggen, gaat niet lukken, 
net als een smaakvol kerstdi-
ner.

Prima initiatief vanuit Loos-
drecht
Yilmaz Tuna van Cafetaria 
Loosdrecht: “De huidige situa-
tie, waarbij vele gezinnen met 
kinderen een sobere kerst te-
gemoet gaan, heeft mij tot na-
denken gezet. Een lege eetta-
fel met Kerst en sowieso geen 
cadeautjes onder de kerst-
boom door alle hoge lasten 
van de laatste tijd voor diverse 
gezinnen in Loosdrecht deed 
mij besluiten om het volgende 
te doen. Ik wil graag 250,- euro 
besteden om enkele gezinnen 
te helpen. Vijf gezinnen krijgen 
ieder 50,- euro om hun eetta-
fel met kerst te vullen met een 

lekker kerstmaal en wellicht 
voor een cadeautje onder de 
kerstboom.”

Aanmelden
Yilmaz Tuna: “Om iedereen 
een kans te geven, verzoek 
ik aan de lezers en lezeres-
sen om iemand die ze ken-
nen waar de kerst echt heel 
minimaal wordt gevierd aan 
mij op te geven. In een korte 
toelichting kan men aangeven 
waarom het door hun opgege-
ven gezin het geld goed zou 
kunnen gebruiken tijdens de 
kerstdagen. De reactie kan 
men sturen naar hetheeftzin@
outlook.com. Dit is het e-mail-
adres van redacteur Frank 
Scheers. Samen met hem 
gaan we de inzendingen be-
oordelen. Men kan reageren 
tot en met 10 december.”

Stuur je reactie in
Ken je een gezin dat het aan-
geboden geld goed kan ge-
bruiken om de kerstdagen wat 
aangenamer te maken? Stuur 

je reactie op en we gaan 5 ge-
zinnen blij maken met hun 50,- 
euro, zodat hun kerstdagen 

vergezeld gaan worden met 
hun glimlach!

   

2600 sprongen voor 80- jarige Harry Torsing
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds kort maakt Harry 
Torsing deel uit van JOES, 
de Jumpers Over Eighty 
Society, een wereldwijde 
club van parachutesprin-
gers boven de 80 jaar. Hij 
wil graag vertellen over 
z’n 40- jarige ervaring met 
2600 sprongen!

“Dat gevoel als je eenmaal uit 
het vliegtuig bent gesprongen, 
dat is niet te beschrijven. De 
wind die om je heen suist. Na 
10 seconden stort je naar be-
neden met zo’n 200 km. per 
uur. En dan op 300 m. kun 
je rustig om je heen kijken, 
genieten van het uitzicht, de 
rust. Er is niets mooier. Ik mis 
het nog elke dag”, zegt de bij-
na 81-jarige. Want sinds juli 
dit jaar is het over en uit met 
z’n sensationele hobby. Toen 
werd hij omver gewaaid door 
een harde valwind, landde nog 
wel op z’n voeten, maar kon 
zich aanvankelijk nauwelijks 
bewegen door diverse kneu-
zingen. In het ziekenhuis bleek 
de schade mee te vallen, maar 
echtgenote An maande Harry 

om te stoppen. “Het is mooi 
geweest, je weet niet meer 
hoe het een volgende keer 
zal aflopen”, zegt Harry berus-
tend.

Lange loopbaan
An (van Houten) was ook de-
gene die haar man zo’n 10 
jaar lang wist af te houden van 
deze tak van sport. Ze was 
bang voor ongelukken. Harry 
kent geen angst, zegt- ie. “Ik 
heb het altijd al gewild, al als 
kind. Kijk, ik hou van bewegen, 
actief zijn en ultieme uitdagin-
gen.” Dus na een carrière bij 
de voetbalclub, op de schaats 
(Harry reed ook een Elfste-
dentocht) en op de tennisbaan 
koos hij op z’n 40e voor de 
Mobiele Colonne op Vlieg-
veld Hilversum. Daar haalden 
slechts 2 van de 32 cursisten 
het certificaat na 8 sprongen. 
Bij z’n allereerste was zijn li-
chaam helemaal blauw door 
een ongunstige val. Maar An 
stuurde haar lieveling toch de 
ladder op van z’n aannemers-
bedrijf. An: “Jij wil het, dan 
moet je het ook maar voelen.” 
Na z’n A-brevet volgen B en 
C. Dan mag je een vrije val 
maken, waarbij je zelf de pa-

rachute open trekt. In al die 
40 jaren heeft Harry maar drie 
keer gebruik hoeven maken 
van een reserve-chute. Als 
een skischans-springer, met 
de armen gestrekt langs je li-
chaam, deed Harry zo’n ‘ronde 
bollen’.

Een kick
Daarna stapte hij over op een 
andere discipline, in teamver-
band. Hij ging precisiesprin-
gen, waarbij je op een kussen 
van 5 bij 5 m. landt. Als je met 
je voet een metalen plaatje 
ter grootte van een euromunt 
aantikt, krijg je de maximale 
punten. Het hoogtepunt was 
het WK in Japan, waar Har-
ry met z’n zespersoonsteam 
uit een Chinook-helikopter 
sprong. “Een geweldige erva-
ring, in een prachtig land, dat 
zal ik nooit meer vergeten.” 
Harry Torsing kan terugkijken 
op   decennialang   parachute-
springen, in bijna heel Europa. 
An nam in 2011 afstand van ’s 
mans hobby, nadat hij in Duits-
land z’n nekwervel brak toen 
hij op een stilstaande auto 
botste. Ook hier kwam hij weer 
bovenop. “Ik heb met volle 
teugen genoten van prachtige 

sport die me overal gebracht 
heeft. De kameraadschap in 
teamverband, de uitdagingen, 

het gaf me een kick. Ik zou het 
zo weer overdoen.”
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✔ 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 D82

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

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80

Easysit S80

Easysit D400

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

Easysit D02

Easysit D62

Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D150
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Landgoed De Rading: ‘Wij zijn een Sociale Republiek’
Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Mede-initiatiefnemer Tim 
de Groot: “Landgoed Zon-
nestraal heeft 120 hectare 
grond. Het was opgezet 
om TBC te behandelen in 
de vorige eeuw. Op dit mo-
ment heeft Landgoed Zon-
nestraal diverse bestem-
mingen. Wij pachten sinds 
7 jaar 1 hectare van Land-
goed Zonnestraal waar wij 
werken met mensen met 
een zorgvraag. Hiervoor 
werd het landgoed door 
de Tomin Groep beheerd. 
Mijn partner Julien Kol en 
ik hebben dit, in samen-
werking met onze partner 
CSA LandinZicht in een ge-
wijzigde vorm voortgezet, 
waarbij we mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt begeleiden bij hun 
werkzaamheden in en om 
het lunchrestaurant en op 
de biologische tuinderij.”

Samenwerkingen
Mede-initiatiefnemer Julien 
Kol: “Op ons landgoed werken 

we samen met gelijkgestem-
de partners. Dit zijn naast de 
CSA Tuinderij, de Voedselver-
eniging, Therapeut Odile Oort, 
Eva Vos, die op duurzame 
manier kippen houdt en haar 
eieren verkoopt en Toma Bloe-
menservice.

Leren ‘leren’
Tim de Groot: “Leren ‘leren’ 
betekent dat we onze mede-
werkers met achterstand op 
de arbeidsmarkt ondersteunen 
om zich op hun eigen manier 
en tempo te ontwikkelen. We 
hebben geen productiever-
wachting. Wel worden ze inge-
zet op echte werkzaamheden. 
Daar leren ze veel van en dat 
werkt motiverend. Elke mede-
werker heeft zijn of haar eigen 
niveau. Daarom houden we 
regelmatig een voortgangsge-
sprek om hun vorderingen met 
hen te bespreken. Belangrijk 
daarbij is een strikt veiligheids-
beleid. Uiteindelijk is ons doel 
dat iedereen met plezier werkt 
en zich vrij voelt om nieuwe 
dingen te proberen en zich 
verder te ontwikkelen. Overi-
gens hebben we medewerkers 

van 17 jaar tot en met 82 jaar. 
Iedereen is welkom.”

Zorginstellingen
Landgoed De Rading werkt 
samen met diverse zorginstel-
lingen. Dit zijn onder andere 
Philadelphia, Sherpa, Stich-
ting Landzijde en de Federatie 
Landbouw en Zorg. Hun eisen 
zijn hoog en daarom wordt 
Landgoed De Rading regel-
matig gecontroleerd.

Activiteiten
Naast de winkel met biologi-
sche producten en een CSA 
Tuinderij heeft Landgoed De 
Rading een lunchroom waar 
je gezellig binnen, maar ook 
buiten op een fraai terras kunt 
plaatsnemen. In de zomer is 
het altijd flink druk met gas-
ten. In de winter is het minder 
druk, echter wordt het aanbod 
dan aangepast naar heerlijke 
verse stamppotjes, winterse 
soepen als snert en dergelijke. 
Deze gerechten kunnen ge-
woon opgehaald worden zon-
der afspraak.

 

Vrijwilligers
Tim en Julien: “Graag willen 
we al onze vele trouwe vrijwil-
ligers bedanken, want zonder 
hun kunnen we ons werk niet 
doen, zoals we het gewend 
zijn. Allemaal hartelijk be-
dankt!”

Voor meer informatie en de 
komende activiteiten kunt u 

kijken op www.landgoeddera-
ding.nl, www.csa-landinzicht.
nl, www.tomabloemenservice.
nl, www.onsetenhilversum.
nl, www.odess.nl en www.
kipeigen.nl. Ga eens langs 
bij Landgoed De Rading aan 
Rading 1B in Loosdrecht en 
geniet van hun heerlijke, verse 
en ambachtelijke producten en 
de landelijke sfeer.

Eerste voedselbos aangeplant in Kortenhoef
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Het was zaterdag 26 no-
vember een appelige dag 
aan  de Bernard  van Beek-
laan. Vrijwilligers van ‘de 
Appelboom’ maakten niet 
alleen de vele bestaande 
plantsoenen in de straat 
winterklaar, ook werd er 
een groot plantsoen omge-
toverd tot het Beekse Bos 
met voedselbos, speel-
plein, parkeergelegenheid 
én is er plaats gemaakt 
voor de containers.

De naam ‘De Appelboom’ 
staat symbool voor de kracht 
van inwoners en is voortgeko-
men uit het project in de Ga-
briëlgaarde in Kortenhoef. Van 
de appelboom in het plantsoen 
plukken bewoners jaarlijks let-
terlijk de vruchten. De kracht 
van inwoners is hier duidelijk 
voelbaar. Bewoners van alle 
leeftijden waren vandaag aan 
het werk om samen een mooi 
plantsoen te creëren.

 

Alle wensen
Dit project was best een uitda-
ging. Eén plantsoen, waar echt 
wat aan moest gebeuren, heeft 
een enorme metamorfose on-
dergaan. Na samenspraak 
met de omwonenden, kwam 
er namelijk een grote wensen-
lijst tevoorschijn. Iedereen had 
andere ideeën over het inrich-
ten van het plantsoen. Dit zou 
voor wrijving en onenigheid 
kunnen zorgen, maar niets is 
minder waar. Het dorpenteam 
heeft samen met de buiten-
dienst en bewoners een werk-
groep gevormd en zij hebben 
zich over alle ideeën gebogen. 
Het plantsoen is groot genoeg 
en met flink wat gepuzzel is er 
plaats gebleken voor alle wen-
sen.

Grootste Voedselbos
Vol enthousiasme vertelt 
dorpscoördinator Saskia Hil-
le dat dit project het grootste 
Voedselbos-project is van De 
Appelboom. Daarnaast is dit 
ook een heel circulair project: 
zo komen er wilgenhutten. Een 
bewoner had wilgentenen over 
en daarmee worden de hutten 

gevlochten. Een prachtige Ja-
panse Esdoorn stond elders in 
de weg en is nu hier geplant. 
Jong en oud was bezig met 
het aanplanten van een zoge-
naamde Prairietuin. Er is veel 
aandacht besteed aan de aan-
planting: elk deel van het jaar 
moet er iets bloeien, zodat het 
een kleurrijk geheel blijft. Er 
is speciaal aandacht besteed 

aan gewassen voor vlinders 
en bijen. Ook aan de mens is 
gedacht: naast een kweepeer 
zijn er ook verschillende bes-
senstruiken geplant. Op de 
grond komen lavakorrels: zij 
houden vocht vast zodat de 
grond minder snel uitdroogt in 
de zomer en voorkomt in de 
winter dat vorst de wortels van 
de struiken aantasten. Aan de 

zijkant is plaats voor de contai-
ners en er zijn extra parkeer-
plekken gerealiseerd.

Op de vraag wat nou het ge-
heim is van een goedlopend 
Appelboom project, wijst Sas-
kia lachend naar de gebaksdo-
zen van bakker Jeroen: ‘een 
goede catering voor iedereen 
die helpt’.

FOTO: (v.l.n.r.) Tim, Eric en Julien (Frank Scheers)
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Biografie Jeen van den Berg met 
Wijdemeers tintje
NEDERHORST DEN BERG
Jeen van den Berg (1928-
2014) is een van de meest 
tot de verbeelding spreken-
de Nederlandse schaat-
sers. In zijn lange schaats-
carrière tussen 1946 en 
2001 won hij bijna duizend 
prijzen. Zijn grootste tri-
omf boekte hij in 1954 toen 
hij in een bloedstollende 
finale de Elfstedentocht 
won. Onlangs verscheen 
zijn biografie. Egbert Lam-
bers, oud-voorzitter van 
schaatsvereniging de Vijf 
Dorpen, is vol lof over het 
boek. “Het gaat niet alleen 
over schaatsen, je wordt 
meegezogen in een mee-
slepend levensverhaal 
over een tijd die ver achter 
ons ligt.”

Jeens jeugd werd getekend 
door de harde jaren dertig, 
waarin hij als jongen moest 
toezien hoe zijn ouders nood-
gedwongen door de crisis 
hun boerenbedrijf moesten 
opgeven en keihard moesten 
knokken om aan de kost te 
komen. Het motiveerde hem 
later om zich te laten gelden. 
Hij ging tot het uiterste om te 
winnen. Onder de rijders stond 
hij bekend als een sluwe vos. 
Jeen kon niet alleen heel hard 
schaatsen, in finales was hij 
de concurrentie vaak te slim 
af.

Wijdemeren
In Wijdemeren verscheen hij 
ook regelmatig aan de start. 
In 1964 won hij de Ronde van 

Loosdrecht. In de uitslag werd 
hij ex aequo geklasseerd met 
Wim Ligthart. In Ankeveen 
stond hij ook graag aan de 
start.

Aan het eind van 2001 werd 

van Jeen den Berg getroffen 
door een zware hersenbloe-
ding. Na een lange revalidatie-
periode verscheen hij in Anke-
veen voor het eerst weer in het 
openbaar als gastspreker bij 
de ledenvergadering van de 
Vijf Dorpen. Egbert Lambers 

weet het nog goed. “Het kostte 
hem geen moeite om ander-
half uur aan één stuk prachtig 
te vertellen over zijn schaats-
leven.” Het hoogtepunt van de 
avond lag voor Jeen echter na 
het officiële gedeelte. Sommi-

ge toehoorders die tijdens hun 
verhaal niets hadden durven 
zeggen, grepen nu hun kans 
en stapten op hem af.

Jeen van den Berg; auteur: 
Mark Hilberts; uitgeverij: Noord-
boek; ISBN: 9789056159573.

   

Themaoch-
tend ‘Vrede op 
aarde’
LOOSDRECHT
Op woensdagochtend 7 
december is er een the-
maochtend rond het thema 
‘Vrede op Aarde’. U bent 
welkom in de bibliotheek 
van Loosdrecht tussen 
10.00 en 12.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Ga je mee de wereld redden? 
Juist afgelopen jaar werden 
we weer met onze neus op de 
feiten gedrukt: er is altijd wel 

ergens oorlog. Dat kan an-
ders! Maithe Hulskamp gaat 
met je in gesprek: hoe kunnen 
we onze denkwijze zo ver-

anderen dat grote conflicten 
straks voor altijd verleden tijd 
zijn? Samen vredig de kersttijd 
in, dat zou mooi zijn.

Boeklancering  
‘Vrouw & Werkplaats
KORTENHOEF |   
HILVERSUM
Woensdag 16 november 
lanceerde fotograaf Otto 
Kalkhoven samen met 
Uitgeverij Splint Media 
B.V. uit Kortenhoef op het 
ROCvA/MBO College Hil-
versum het nieuwe boek 
Vrouw & Werkplaats.

Het afgelopen halfjaar is 
Kalkhoven met zijn busje heel 
Nederland doorgereden, op 
zoek naar stoere ambachts-
vrouwen in hun werkplaats. 
Hij fotografeerde 26 vrouwen, 
zowel jonge meiden die recht-
streeks vanuit school hun 
ambacht gingen vervullen als 
vrouwen die een carrières-
witch maakten.

Uitgever Bianca Krijnen-Splint 
opende de presentatie in de 
centrale hal van het college. 
“De locatie was een bewuste 
keuze, want op het ROCvA /
MBO-college kun je onder an-
dere de opleiding tot autotech-
nicus, timmerman (-vrouw) of 
monteur volgen. De huidige 
leerlingen vormen de nieuwe 
generatie vakmensen die het 
technische of ambachtelijke 
werk in de toekomst vorm 
gaan geven. Met het boek 
Vrouw & Werkplaats hopen 
we meer (jonge) vrouwen te 

enthousiasmeren voor deze 
beroepen. De vrouwen die 
hun voorgingen en geportret-
teerd zijn in dit boek kunnen 
een rolmodel voor hen zijn.”

De boeken werden op spec-
taculaire wijze binnengereden 
door een van de leerlingen 
van de opleiding Techniek, 
in een zelfgebouwde snelle 
kart. Na overhandiging van 
het eerste exemplaar aan 
Kalkhoven verplaatste het ge-
zelschap zich naar het tech-
nieklokaal waar de gasten de 
gelegenheid kregen zelf te 
lassen. Jonge meiden lieten 
vakkundig zien hoe een glas 
gegraveerd werd met een la-
serapparaat.

Kalkhoven: ‘De vrouwen uit 
het boek zijn stuk voor stuk 
gepassioneerde vakvrouwen 
die met specialistisch gereed-
schap in opperste concentra-
tie creëren en repareren. Ik 
wil laten zien dat deze vrou-
wen geen hobbyisten zijn, 
maar serieus bezig zijn met 
hun vak.’

Vrouw & Werkplaats is verkrijg-
baar bij de boekhandel | ISBN 
978-94-93042-11-7 | 176 blz.| 
€ 26,99

Foto: Fotograaf Otto Kalkhoven neemt het eerste exemplaar in 
ontvangst van Bianca Krijnen-Splint
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Hemelse muziek in de   
Kersttijd
NEDERHORST DEN BERG
Na het succes van het con-
cert in juli bij het Kasteel 
komt het Ukraine Libera-
tion Orchestra, uitgebreid 
met koor, opnieuw naar 
Nederhorst den Berg. Dit-
maal staat er op zondag 
18 december om 16.00 uur 
een Kerstconcert op het 
programma in de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaart Kerk.

Vanuit hun opvanghuis in De-
venter hebben de leden van 
het orkest hun passie voor mu-
ziek teruggevonden en spelen 
ze om lotgenoten en het Ne-
derlandse publiek te laten ge-
nieten en de helende werking 
van muziek te laten ervaren. 
Op 18 december verzorgen or-
kest en koor een heerlijk kerst-
programma. Het concert vindt 
plaats in de schitterende am-
biance van de katholieke kerk 
met haar prachtige akoestiek. 
Hemelse muziek van Vivaldi, 
Händel en Mozart dompelt 
u onder in de kerstsfeer. U 
hoort Vivaldi’s beroemde Glo-
ria en natuurlijk muziek uit de 
Messiah van Händel. Voor het 
ultieme kerstgevoel worden 
prachtige, bekende kerstliede-
ren uit verschillende Europese 
landen, waaronder natuurlijk 

Oekraïne, vertolkt. Natuurlijk 
is geen kerstprogramma com-
pleet zonder ‘Stille Nacht’.

Ukraine Liberation Orches-
tra & Choir
Het Ukraine Liberation Or-
chestra and Choir en solisten, 
onder leiding van dorpsgenoot 
Jeroen Weierink staan garant 
voor een adembenemende 
uitvoering. De musici spelen 
in hun thuisland bij de grote 
symfonieorkesten en operaor-
kesten. De zangers werken in 
professionele koren of zijn so-
list bij de opera van Charkov, 
Kiev en Dnjipro.

Kaarten; 19,50 €; uitsluitend 
a contant; Bloembinderij Pas-
siflora, Vaartweg 1, NdB; Re-
serveren: Muziekburo Noot-
sprong, info@nootsprong.nl.

   

Mooiste kerstherinneringen 
met Laura Fygi
REGIO
Op 10 december geven 
Vegas Strings Orchestra 
en het Loosdrechtse koor 
Fun4All, samen met Lau-
ra Fygi een kerstconcert 
waarbij u in een warme 
kerststemming wordt ge-
bracht. Via uw oren recht-
streeks naar het hart.

Laura Fygi geeft met haar 
enorme ervaring als zangeres 
en warme stemgeluid een bij-
zonder invulling aan dit con-
cert. U zult mooie, herkenba-
re kerstliederen horen maar 
ook de insteek van een Frans 
chanson zal te horen zijn. Ve-
gas Strings Orchestra met 
zijn elegante strijkersklanken, 
ondersteund door een gewel-
dige ritmesectie, is het juiste 
orkest om Laura hierin mooi 
te begeleiden. Het concert 

vindt plaats in de Morgenster-
kerk, Seinhorst 2 in Hilversum. 
Kaarten zijn te bestellen via de 
website:

vegasstrings.nl of www.vegas-
stringsorchestra.nl; Kosten: 
€24,50 inclusief 1 consump-
tie.

Uitslag fotowedstrijd   
Loosdrechts Plassengebied
LOOSDRECHT
Graag maken wij de winnaar 
bekend van de fotowedstrijd 
‘Het beste van het Loosdrechts 
Plassengebied’. De ingezon-
den beelden varieerden van 
de herfstkleuren in de natuur 
tot een eenzame roeier op de 
plas. Herfst in het Loosdrechts 
Plassengebied is verrassend 
mooi. De schitterende natuur 

en de veelzijdigheid brengt 
verfrissing en ontspanning. De 
winnende foto laat zien dat Het 
Loosdrechts Plassengebied, 
in weer en wind, een plaatje 
is! Wij feliciteren Jan Lagrouw 
met de winnende foto. Geniet 
van je etentje bij Rosa’s Can-
tina. De overige inzendingen 
zijn te bekijken op: https://loos-
drechtsplassengebied.nl/foto-

wedstrijd/ of scan de QR code. 
Wij bedanken alle fotografen 
die hebben meegedaan!

Foto: Jan Lagrouw

   

Delta Pianotrio terug in Jagthuis
NEDERHORT DEN BERG
Na fantastische concerten in 
2017 en 2019 zijn we blij dat 
het Delta Pianotrio terugkomt 
naar het Jagthuis. Ze lieten 
ons eerder de bijzondere pi-
anotrio’s horen van Lera Au-
erbach en Peteris Vasks. Dit 
keer hebben ze gekozen voor 
het pianotrio van Mieczyslaw 
Weinberg. Als jood geboren 
in 1919 in Polen moest Wein-
berg uiteindelijk vluchten naar 
Rusland, waar Sjostakovitsj 
hem naar Moskou haalde. De 
twee hadden een interessante 
band. Ze waren vrienden en 
hadden een muzikale taal die 
overeenkomsten vertoonde. 
Ze waren een klankbord voor 
elkaar en beïnvloedden elkaar. 
Mieczyslaw Weinberg heeft 
een groot oeuvre nagelaten 
waaronder naast symfonische 
werken 17 strijkkwartettten, 
een pianokwintet en dus een 
pianotrio. Het Delta Pianotrio 
werd in 2013 in Salzburg op-
gericht door de huidige Neder-

landse leden: violist Gerard 
Spronk, celliste Irene Enzlin 
en pianiste Vera Kooper. In-
middels heeft het trio drie cd’s 
uitgebracht die in de interna-
tionale pers lovend gerecen-
seerd werden.

Concert Delta piano Trio: vrij-
dag 8 december 2022, aan-

vang 20.15 uur, entree 20 euro 
(tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren: www.jagthuis.nl, 
per email: stal@jagthuis.nl of 
telefonisch 0294-252609. Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg.

FOTO: Sarah Wijzenbeek
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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