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GEHULDIGD   
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KAARSLICHT   

 Wintermarkt Landgoed De Rading
    LOOSDRECHT
    Zaterdag 10 december is 
het, na een paar seizoenen 
te hebben overgeslagen, 
gelukkig weer zover: Van 
10 tot 16 uur een markt op 
Landgoed de Rading waar 
lokale producenten en lo-
kale duurzame activiteiten 
worden gepresenteerd. Er 
is mogelijkheid om de tuin 
te bezoeken, om een boe-
renkoolpakket samen te 
stellen en even lekker wat 
te eten en te drinken.

    Wat kun je allemaal ver-
wachten?
    * Piment / De Rading – Hap-
jes, drankjes, lunch, kant en 
klare gerechten om mee te 
nemen * Zorggroep de Rading 
– vogelhuisjes, kerststukjes, 
oorwormenhotels * Tuinde-
rij LandinZicht – Boerenkool, 
aardappelen en rookworst, 
kom meer te weten over de 
bio-zelfoogsttuin * Elsie le Coq 
– viltprodukten * Ons Eten Hil-

versum – Bioproducten / alles 
over de voedselvereniging 

en producenten * De Bonte 
Parels – biologische zuivel * 
Boerderij van Herk Aberdeen 
Black Angus vee – winkel en 
producten * Toma Bloemen-
service – Bloemstukken / over 
zelfoogst, bloem-aandelen en 
workshops * Kipeigen/Buiten-
hof – eieren en vleeshaantjes, 
fruit, groentepakketten en re-
generatieve landbouw * Brigit-
te van Mechelen – Aardewerk, 
pottenbakken, Raku stoken * 
Plantaardiger – Vegan-blogs 

en lokale kruidenthee * Mar-
tin Stevens – Wilde planten 
voor in de tuin, informatie over 
‘Wilde Weelde’ * Maria Borne-
mann – Tassen, sierkussens 
en meer van recycle spijker-
broeken. Sieraden en versie-
ringen voor in huis van recycle 
materialen. * Energiecoöpera-
tie Wijdemeren – kennis over 
onze energie * De Grote Bour-
gondiër – workshops fermen-
teren 2023 * Odile Oort – prak-
tijk voor energetische therapie 

en kruiden: over het werk, 
workshops kruiden en edel-
stenen. * Buurtkastjes WIJde-
meren – een inzamelingsactie 
om te helpen zorgen voor in-
woners in zware tijden. * Fee-
ling-healthy.net – Natuurlijke 
supplementen van Beyuna.

    11.00-16.00 uur
    De markt start om 11:00 uur en 
sluit om 16:00 uur. Adres: Ra-
ding 1B in Hilversum.

    Landgoed de Rading wil een 
inspirerende plek zijn waar 
zorg voor mens, voedsel en 
onze groene omgeving cen-
traal staan. Met de zorggroep, 
de horeca en de zelfoogsttuin-
derij geven we hieraan handen 
en voeten. Samen met veel 
andere duurzame onderne-
mingen vormen we een duur-
zaam netwerk.   

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis waardebepaling
en verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

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

Coach nodig bij uw aan- of verkoop?
Vraag naar onze tactiek!
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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?

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

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

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

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

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Woningruil Hilversum naar
Loosdrecht 2000 euro tip.

info/tel. 0621500000
 2000 euro tip.

info/tel. 0621500000
 2000 euro tip.

Voor alle klussen in en 
om het huis. 06-83658102

GEZOCHT: Spullen en/of
verhalen uit de Tweede

Wereldoorlog voor
Stichting Hilversum in de
Oorlog. Wij zijn op zoek
naar materiaal uit WOII

om de oorlogsgeschiedenis
in de regio beter in
kaart te brengen.

Heeft u iets voor ons?
kaart te brengen.

Heeft u iets voor ons?
kaart te brengen.

Laat het ons weten per
telefoon 0683169643
Laat het ons weten per
telefoon 0683169643
Laat het ons weten per

of per mail info@hilver
sumindeoorlog.nl

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

TOP BIJLES, Susan
Steun met plannen, leren
rekenen en wisk. onderb

VMBO én Havo bio examen
BIJLES LOOSDRECHT

Kom op tijd, vertrouwde 
fijne ondersteuning. 

Kom op tijd, vertrouwde 
fijne ondersteuning. 

Kom op tijd, vertrouwde 

susanhageschadd@gmail.com

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

!

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 8 t/m woensdag 14 december.

Verse Hertenbiefstuk

De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzels
De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzels
De echte Oostenrijkse

Onze Wijnpeertjes
De lekkerste stoofpeertjes!

Verse Filet Americain
De allerlekkerste!

Boerenachterham

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€ 3,98
€ 2,49

€ 1,50

€ 1,75

€ 2,75

Hele week:



Frustratie over éénrichtingsverkeer
Een opinie

LOOSDRECHT
De bewonersvereniging 
Muyeveld- Sint Pieter uit 
zijn bezorgdheid en frus-
tratie over onveilige en 
ontwrichtende verkeerssi-
tuatie Nieuw Loosdrecht-
sedijk. Op 3 oktober is één-
richtingsverkeer ingesteld 
vanwege diverse wegwerk-
zaamheden. Nu blijkt hoe 
onveilig en ontwrichtend 
de wegwerkzaamheden 
zijn. Aan de door de be-
wonersvereniging aange-
dragen oplossingen wordt 
door de gemeente geen ge-
hoor gegeven, tot frustratie 
van de bewoners.

Onveilig
Er wordt tot 7 december aan 
een aaneengesloten stuk van 
zo’n 800 meter gewerkt zon-
der parkeerhavens of wissel-
stroken. Dikwijls ontstaan er 
opstoppingen van tientallen 
auto’s die wachten tot de graaf-
machines doorgang bieden. 
Deze opstoppingen zorgen 
ervoor dat hulpdiensten er met 
zeer veel vertraging doorheen 
kunnen. Brandweerauto’s, poli-

tie en ziekenwagens verliezen 
zo kostbare minuten.

Twee richtingen
Aanwonenden krijgen te ma-
ken met wachttijden die op-
lopen tot wel 30 minuten en 
moeten gemiddeld 25 km. 
omrijden over Breukelen of 
Westbroek. In acht nemende 
dat deze situatie tot april duurt 
en volgend jaar nog eens zes 
maanden, hebben bewoners 
zich verenigd en een gesprek 
aangevraagd bij de gemeente 
om samen tot een oplossing te 
komen voor een veilige door-
gang in twee richtingen. Na 
meerdere gesprekken met o.a. 
wethouder Gert Zagt en zijn 
verantwoordelijke ambtenaren 
is er geen gehoor gegeven aan 
de oplossingen die zijn aange-
dragen omdat er in de opdracht 
naar KWS infra geen budget is 
ingecalculeerd voor tweerich-
ting verkeersregeling.

Meer verkeersregelaars
De situatie loopt m.b.t. de vei-
ligheid nu zo uit de hand dat 
in de raad vragen worden ge-
steld. Verkeersregelaars zou-

den eigenlijk de enige goede 
oplossing zijn, de gemeente 
spreekt over een extra kosten-
post van € 450.000,-. Op 29 
november heeft bewonersver-
eniging Muyeveld – Sint Pieter 
een uitgewerkt plan gepresen-
teerd dat op 7 december van 
start had kunnen gaan. Uit-
gaande van twee verkeersre-
gelaars die 24/7 aanwezig zijn, 
waren de kosten de helft van 
wat de gemeente had aange-
geven. Zeer waarschijnlijk zijn 
er ook nog eens kosten te be-
sparen vanwege de al aanwe-
zige verkeersregelaar met een 
keet en toiletruimte. Daarnaast 
heeft de bewonersvereniging 
aangegeven te willen meede-
len in de kosten. Voor de be-
woners betekent de bestaande 
situatie namelijk nodeloos tijd 
en geld.

Geen oplossing
In verband met de verkeersre-
gelaars-planning zou op vrij-
dag 2 december voor 12.00 
uur een reactie gegeven zijn. 
Maar ook nu weer geen enkele 
reactie van de gemeente, geen 
ontvangstbevestiging, geen 

afwijzing, zelfs geen reactie. 
Dit draagt niet bij in het nodi-
ge herstel in het vertrouwen in 
de lokale overheid. Het is zo 
droevig om in de Nieuwsster 
te lezen dat de gemeente niet 
verder mee wil denken en over-
gaat op gevolgbestrijding zoals 
strenger controleren, slagbo-
men en bekeuringen. Waarom 
wordt de oorzaak, de onnodige 
éénrichtingsverkeerssituatie, 
niet opgelost? De aanwonen-
den zijn het beu, ongenoegen, 
irritatie en frustratie groeien.

Sluit u zich aan?
Veel middenstanders en bedrij-
ven hebben onnodig enorme 
overlast van de situatie. Men-
sen die twee maal per dag hun 
kinderen naar school moeten 
brengen en halen en elke keer 
ruim 5 kwartier extra reistijd 

hebben. Maar denk ook aan de 
extra milieubelasting ten gevol-
ge van het omrijden op smalle 
wegen en de onveilige situatie 
die daar ontstaat. Als de bewo-
ners zich allemaal verenigen in 
één club maken we veel meer 
kans de gemeente mee te krij-
gen. Sluit u daarom aan en laat 
uw stem horen, door een mail 
te sturen naar muyeveld.sint.
pieter@gmail.nl .

Verantwoordelijk wethouder: 
pak je verantwoordelijkheid 
en regel nu dat er tweerichting 
komt op het na 7 december 
véél kortere werkvak. Hiermee 
is een veel grotere veiligheid 
voor de nooddiensten gega-
randeerd en is de onvrede bij 
de weggebruikers weggeno-
men.

Datum: maandag 12 december 2022 
Aanvang: 19:30 uur

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken
6.    Verordening op de gemeentelijke

       adviescommissie

7.    Benoemen leden welstandscommissie

Bespreekstukken 
8.    Evenementenbeleid 2023-2026

9.    Raadsvoorstel APV 2023

10.  Financiële stand van zaken 2022

       (voorheen de Najaarsnota)

11.  Verordening op de gemeentelijke

       adviescommissie

12.  Woonschepenverordening Loosdrechtse 

       Plassen 2023

13.  Zienswijze op de 2e begrotingswijziging 

       2022 en de concept begroting 2023

       Plassenschap Loosdrecht

14.  Adviesrecht in het kader van de

       Omgevingswet

15.  Zienswijze Regionale Samenwerkings-

       agenda Regio Gooi en Vechtstreek

Overig
16.  Vragenhalfuur

17.  Moties Vreemd aan de agenda

18.  Sluiting

Datum: woensdag 14 december 2022 
Aanvang: 15:00 uur

Vaste Agendapunten* 
Bespreekstukken 
4.     Begroting 2023

5.    Legesverordeningen

Overig
6.    Vragenhalfuur

7.    Moties vreemd aan de agenda

8.    Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden

en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Voorlopige raadsvergadering en Begrotingsraad agenda

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

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

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

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 samenwerkings-

       agenda Regio Gooi & Vechtstreek 

13.  Behandelverzoek Dorpsbelangen krediet

       Boomhoek-Muyerveld

Overig
14.  Vragenhalfuur

15.  Sluiting

Begroting
Op 14 december behandelt de gemeente raad 

van Wijdemeren de begroting. De voorberei-

ding 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 raadsinformatiesysteem.

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 onderwerp 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 telefoonnum-

mer  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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Koos van Vulpen jubilaris bij   
IJsclub Loosdrecht
LOOSDRECHT
Vrijdag 2 december werd 
in de kantine van SV Loos-
drecht de 139e Algemene 
Ledenvergadering gehou-
den van IJsclub Loos-
drecht (de Lange Akker). 
Waarbij Koos van Vulpen 
werd gehuldigd.

Nadat voorzitter Willem van de 
Meent de vergadering had ge-
opend werd in rap tempo door 
de agendapunten; financieel 
verslag, statutenwijziging en 
de verslagen van de trainings-
groep en het jeugdschaatsen 
gegaan om daarna bij het 
agendapunt huldigen van de 
jubilaris te komen. Koos van 
Vulpen is dit jaar de jubilaris 
die al 25 jaar zijn vrije tijd ter 
beschikking stelt aan de club 
en het werk op ijsbaan de Lan-
ge Akker. Erwin Lauppe, afge-
vaardigde van de KNSB Ge-
west NH/U, bedankt Koos voor 
zijn inzet als vrijwilliger bij de 
club en overhandigt hem naast 

het speldje de oorkonde als lid 
van verdienste. Hierna was het 
woord aan de voorzitter die de 
Koos ook bedankt voor zijn in-
zet. Namens de ijsclub krijgt hij 

een schaatsbeeldje, bloemen 
en een dinerbon. Hierna sloot 
de voorzitter de vergadering, 
net zo als voorgaande jaren, 
af met een ‘tot ziens’ op het ijs.

VACATURE
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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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• 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

ZORG
VERDUBBELAARVERDUBBELAARVERDUBBELAAR

Wij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoeding*

Nootweg 59, 1231 CR  Loosdrecht • 035 240 01 23

www.buffingoptiek.nl  •

* Vraag in de w
inkel naar de voorw

aarden.
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 Bijzondere tractor van 45 jaar oud in    
Loosdrecht
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    Bij boerderij Van Herk staat 
een unieke tractor met een 
bijzondere geschiedenis. 
De in Loosdrecht wonen-
de trotse eigenaar Robert 
Jan Groot vertelt graag 
over zijn oranjekleurige 
werkmachine. Wel moest 
de luidruchtige landbouw-
machine uitgezet worden, 
want anders kwamen de 
met veel enthousiasme 
vertelde woorden niet over 
bij de verslaggever.

    Sinds 1978
    Robert Jan Groot: “Mijn vader 
heeft de trekker gekocht, sa-
men met de buren. Ze kochten 
samen een beregeningshaspel 
in 1978. Als klein jochie was ik 
al een groot fan van deze com-
binatie, ik ging nagenoeg altijd 
mee de polder in. De keuze 
voor een Belarus was logisch 
maar het merk was zeker niet 

bekend. De trekker moest veel 
vermogen aan de aftakas ge-
ven, dat doet hij met een lan-
ge slag motor, hoefde geen 
cabine te hebben, geen 4-wiel 
aandrijving, geen luxe, moest 
vooral weinig kosten. Dan kom 
je uit op een Belarus.”

    Veel lawaai en rook
    Robert Jan vervolgt met veel 
enthousiasme: “Je kon hem 
al van ver horen, het is een 
krachtpatser met veel kabaal 
en veel rook. Prachtig om te 
zien! Er zijn heel wat jerrycans 
met rode dieselolie in gegoten 
tijdens het beregenen. De ene 
week had mijn vader hem in 
gebruik, de andere week de 
buurman. Je was blij als je 
hem kon halen, maar ook als 
je klaar was, een haspel houdt 
je dag en nacht in de weer. De 
boeren en loonwerkers staken 
een beetje de draak met een 
Belarus. Op een mooie zomer-
avond een keer een testje. 
Een Fendt, een Ford en de Be-

larus. De Belarus gaf de verste 
straal bij het kanon. Ondanks 
dat de Belarus een beetje een 
vreemde eend in de Neder-
landse polder is, was hij voor 
ons heel speciaal.”

    Toch weer terug
    Toen de Belarus begin jaren 
‘90 werd ingeruild voor een 
Belarus BX90, bleek dat geen 
succes. Hun oude trekker 
werd weer terug gekocht en 
zo is deze weer op de boer-
derij. Robert Jan Groot: “In de 
droge zomer van 2003 heeft 
de Belarus zijn laatste bere-
geningsklus gedaan met het 
Emergo haspel. In 2004 heeft 
mijn vader de Belarus uiterlijk 
opgeknapt. Van het restant 
heb ik een soort beregenings-
wagen gemaakt met 2 spuit-
kanonnen en de mogelijkheid 
om water over te pompen naar 
bijvoorbeeld een mestkelder. 
Met weer de Belarus ervoor. 
Nadat mijn broer in 2006 de 
boerderij heeft overgenomen 

van mijn ouders, is de Belar-
us een beetje ‘in de hoek’ be-
land. Mijn broer was druk met 
bouwen op de boerderij en ik 
verbouwde een huis en kreeg 
kleine kinderen. Toen mijn 
broer de trekker in 2019 weg 
wilde doen, is hij naar Loos-

drecht toegekomen waar ik 
woon. De trekker staat daar nu 
bij www.boerderijvanherk.nl en 
doet daar klussen zoals mest 
mixen, balen rijden, schudden, 
van dat soort dingen. De Be-
larus blijft aan het werk!”   

 Foto van de Week   

      

 Deze boerderij aan de Nieuw Loosdrechtsedijk in Loosdrecht uit 1608 was ooit een miniherberg voor jagers. Er gaan verhalen dat zelfs Napoleon hier ooit gelogeerd zou 
hebben… (foto: Edgar Broekman)   
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Ingezonden brief

Boerenprotest
Persoonlijk ben ik blij met de 
boeren protestacties. Ze heb-
ben volkomen gelijk. Wanneer 
collegae tot zelfmoord worden 
gedreven door Haagse politici, 
wanneer er keer op keer niet 
naar de wens van het volk wordt 
geluisterd, wanneer onze hele 
cultuur wordt verpest door wo-
ke-wappies, wanneer het volk 
wordt voorgelogen, wanneer er 
openlijk ambtsmisdrijven wor-

den gepleegd, dan staan de 
boeren op voor hardwerkende 
Nederlanders. Voorstellen van 
de oppositie zijn structureel 
weggestemd, een half jaar later 
komt de regering dan met het 
zelfde voorstel. Er zijn steeds 
meer daklozen, steeds meer 
armen, steeds meer mensen 
die in de kou zitten. Wat heeft 
Den Haag de laatste 3 decen-
nia allemaal kapot gemaakt. 

Wel klagen over hangjongeren 
maar niet bedenken dat die er 
zijn doordat er geen jongeren-
centra meer zijn. Meer ouderen 
die vereenzamen, zeker tijdens 
de lockdowns, waar dat in een 
bejaardentehuis nooit gebeurd 
was. Boeren, houdt stand. Op 
naar een beter Nederland.

Patrick Kreuning

   

Kom jij de Energiecoöperatie versterken?
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie
Wijdemeren is een bewo-
nersorganisatie voor ener-
gievraagstukken en krijgt 
steeds meer vragen van 
bewoners die stappen wil-
len gaan nemen om energie 
te besparen, het huis te ver-

duurzamen of een goede 
warmteoplossing te vinden 
in plaats van gas.

We hebben in alle dorpen va-
catures. Ben je een goede net-
werker en heb je interesse om 
coördinator te worden in een 
van de dorpen of projectleider 

voor één van de buurtwarmte-
projecten? Neem dan contact 
op met Anne-Marie Poorthuis 
via 06-12395394 of mail anne-
marie@ecwijdemeren.nl voor 
een vrijblijvend gesprek. Zie 
voor informatie ook de website 
www.ecwijdemeren.nl/wer-
ken-bij-de-energiecooperatie

   

GooiTV
WIJDEMEREN
In het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn praat Ruud Bochardt 
met Jelmer Kruyt van voorheen 
het Goois Democratisch Plat-

form en Nico Schimmel van 
voorheen Hart voor BNM uit 
Gooise Meren. Beide fracties 
fuseerden onlangs, hetgeen tot 
een politiek tumultueuze situa-
tie leidde. In TV Magazine komt 
onder andere de herdenking 
van het bloedbad van Naarden 
in 1572 door Spaanse soldaten 

aan de orde. De stagiaires 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 ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Fraai 3-kamer appartement met ruim (afsluitbaar) 
zonnig balkon, berging en lift! 
Het appartement is gelegen op de eerste etage 
van een modern appartementencomplex en heeft 
een woonoppervlak van ca. 83 m².

Kortom, het perfecte appartement op een
uitstekende locatie in Kortenhoef!

Vraagprijs € 399.000,- kosten koper

Zuidsingel 52-4, 1241 HC Kortenhoef 
W
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ID Makelaars BV
Soestdijkerstraatweg 27
1213 VR Hilversum
035 - 642 44 74
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Sportakkoord nog 
steeds springlevend
Nog 40.000 in kas!

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was een poosje stil, 
maar de activiteiten van 
het Sportakkoord krijgen 
hopelijk een nieuwe boost. 
Er is nog veel geld in kas 
om iedereen te betrekken 
bij meer sporten en bewe-
gen. Vorige week maan-
dagavond waren zo’n 20 
afgevaardigden van diver-
se sportclubs aanwezig in 
de kantine van SV ‘s- Gra-
veland om zich te laten in-
spireren.

De nieuwe wethouder Sport, 
Maarten Hoelscher, deed 
de aftrap. Als ex-tophoc-
key-scheidsrechter weet hij 
heel goed wat er nodig is om 
sportverenigingen goed te la-
ten draaien. Hij legde de link 
tussen bewegen en diverse 
maatschappelijke componen-
ten. Zoals de sociale binding, 
uit de eenzaamheid halen 
en huiswerkbegeleiding. En 
de niet aflatende strijd tegen 
vetzucht en andere verlei-
dingen. Zoals de niet- roken 
en niet-drinken- campagnes 
(NIX18) bij sportverenigingen 
die nog verder moeten worden 
uitgebouwd. De wethouder 
hoopte dat het Sportakkoord 
met alle verenigingen in de zes 

dorpen, net als de Energieco-
operatie, een stevige partner 
wordt voor de gemeente.

Nog geld
Ine Klösters, de sportforma-
teur van Wijdemeren, vertelde 
dat na de opstart in februari 
2020 de deelname nog laag is. 
Van de 80.000 euro in de geld-
pot is slechts € 36.500 opge-
maakt. Er ligt dus nog 40.000 
klaar. Voorwaarde is wel dat 
je sportactiviteit voor iedereen 
bedoeld is, lid of geen lid, jong, 
oud, met en zonder beperking. 
Samenwerken aan projecten, 
ook bestaande, wordt gesti-
muleerd. Raimon Knip van 
Buro Sport en Helga Jansen 
van de Volleybalvereniging 
Nederhorst rapporteerden 
waar zij de budgetten voor 
hebben ingezet. Van Team 
Sportservice Wijdemeren ver-
telde coördinator Eva Stam, 
samen met Tijmen, David en 
Biko, meer over de mogelijk-
heden. Ze willen vooral weten 
wat verenigingen graag willen.

Ikigai
‘Verbindelaar’ Lobke Mentrop 
legde uit hoe je samen iets 
kunt opzetten. Een technisch 
verhaal met diverse sheets 
waaruit bleek dat in vereni-
gingsverband iets veranderen 
vraagt om visie- belang- plan- 

middelen en competenties. 
Als een van deze onderdelen 
niet aanwezig is, kan het ein-
digen in angst en chaos. Een 
club heeft zieners, bouwers, 
doeners en denkers nodig. Bij 
de schaatsers, turners, volley-
ballers, tennissers, voetballers 
en wandelaars in het publiek 
ontbrak het daar niet aan. De 
creatieve opening van Lobke 
ging over Ikigai. Op het Ja-
panse eiland Okinawa wonen 
gemiddeld de oudste mensen 
ter wereld en die beoefenen 
‘Ikigai’: je passie, je droom, je 
missie. Het is iets dat je de re-
den geeft om elke ochtend op 
te staan. Dat geeft je dagelijks 
een drive.

In groepen
De Wijdemeerse Ikigai borrel-
de daadwerkelijk op. Want in 
groepen ging men uiteen om 
te overleggen wat je samen 
kunt doen. Een netwerk opzet-
ten, een gezamenlijke activi-
teit, een evenement of elkaar 
ondersteunen. De komende 
maanden zal duidelijk worden 
wat het Sportakkoord zal ople-
veren.

Zie ook: www.sportakkoordwij-
demeren.nl; https://jouw.team-
sportservice.nl/gooi/

   

Warmte voor Wijdemeren
WIJDEMEREN
Even een update over het 
initiatief Warmte voor Wij-
demeren. Enkele weken 
geleden zijn we met dit 
burgerinitiatief gestart en 
vragen we een donatie aan 
Wijdemeerders die de twee 
keer 190 euro energiecom-
pensatie van november en 
december niet écht nodig 
hebben.

Met het gedoneerde geld ko-
pen we elektrische dekens die 
we met hulp van de Energie 
Coöperatie Wijdemeren en de 
Voedselbank aan dorpsgeno-
ten geven die wel wat warmte 
kunnen gebruiken. Ons doel is 
hiervoor 10.000 euro op te ha-

len, maar meer mag ook. Na 
drie weken zijn we inmiddels 
heel goed op weg. Alle gezin-
nen die bij de Voedselbank zijn 
aangesloten krijgen 2 dekens. 
Fantastisch! Maar we gaan 
door, want hoe meer mensen 
we blij kunnen maken, hoe be-
ter.

Warme dekens
We kregen wel de vraag of het 
nou wel slim is om elektrische 
dekens te geven, want die 
kosten toch ook stroom? Ja, 
dat is zo, maar dit staat niet in 
verhouding tot het gebruik van 
gas om warm te worden. Ruim 
30 uur warmte van de elek-
trische deken staat namelijk 
omgerekend voor ongeveer 1 

kub gas.

Geef Warmte! www.gofundme.
com/doneer-warmte-voor-wij-
demeren.

Vragen? warmtevoorwijde-
meren@gmail.com of 06-
21100644

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

uw

expert

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

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

  

  



Wij kunnen je helpen! 

Ik heb een aow en een klein pensioen. Kom ik in 
aanmerking voor de energietoeslag? Ook zou ik 
graag kleiner willen wonen, kunnen jullie mij 
helpen met het inschrijven op woningnet en met 
het zoeken naar een geschikte woning?

Mijn verblijfsvergunning verloopt, 
wie kan mij helpen? En waar heb ik 
recht op qua toeslagen en regelingen 
voor mijn gezin?

Ik ben het overzicht in mijn administratie 
kwijt, wie kan mij helpen met het ordenen 
en het invullen van formulieren?

Ik kan mijn boodschappen niet meer 
betalen, kom ik in aanmerking voor 
de voedselbank?

Ik ben pas gescheiden, wat moet ik allemaal 
regelen? Ik heb gehoord van minimaregelingen, 
wat houdt dat in en geldt dat voor mij?

Herken je deze vragen? 

Bij Versa Welzijn kun je terecht met 
allerlei vragen over je financiën, 
administratie en formulieren. 
Maar ook bieden wij hulp bij het 
aanvragen van toeslagen, zoals 
bijvoorbeeld de energietoeslag. 
In het wekelijks Administratie voor 
Elkaar-spreekuur word je door 
deskundige en discrete vrijwilligers 
geholpen. 
Het Administratie voor Elkaar-
spreekuur is alleen op afspraak. 

Bel met 
Selina Duikersloot 06 506 846 72
of Tineke van der Tol 06 139 665 14

Versa Welzijn Wijdemeren   
Lindelaan 98
1231 CN Loosdrecht
(035) 6231100    
www.versawelzijn.nl

Ook bij andere vragen  
kunnen we helpen

Versa Welzijn helpt ook bij andere 
vragen of problemen. Bijvoorbeeld bij:
•  spanningsklachten/burn-out
•  eenzaamheid
•  je situatie als mantelzorger
•  rouw/verlies van een dierbare

Bel met overige vragen naar 
Versa Welzijn, 
035 623 11 00, of mail naar 
info@versawelzijn.nl
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Een grijze en koude ochtend in 
Kortenhoef. Volop werk aan de 
winkel voor de energieklussers van 
Energiecoöperatie Wijdemeren. 
‘’Acht aanvragen in één weekend’’, 
vat klusser en coach Jan Welle samen 
als de net begonnen energieklusser 
Krista van der Knijff de vestiging van 
EC Wijdemeren aan de Dodaarslaan 
binnenstapt. 

De vraag naar hun diensten is groter dan ooit. 

Het koudere weer, maar vooral de facturen van 

de energieverstrekkers, die eind van de maand 

op de mat vallen, brengt mensen in financiële 

problemen. ,,Er zijn veel mensen die alleen van 

de AOW en een klein pensioen moeten rond-

komen’’, schetst Jan, gepensioneerd ict’er.

Hij vertelt over een man die in een oud huis 

woont. ,,Geen spouwmuurisolatie, geen 

kruipruimte, hij had het echt koud.’’ Voor die 

categorie zit een warmtepomp of vloerisolatie 

er om praktische en financiële redenen niet 

in. Dat wil niet zeggen dat Jan geen hulp kan 

bieden. In een uur tot twee uur tijd brengt 

hij tochtstrips aan, radiatorfolie en draait hij 

ledlampen in de fittingen. ,,En ik heb hem een 

warmtedeken van de coöperatie gegeven die 

hij om zich heen kan slaan.’’ 

Eerste hulp bij stijgende energielasten, is de 

slogan van de coöperatie. Die hulp is harder 

nodig dan ooit. Energiecoöperatie Wijdeme-

ren doet een oproep aan mensen om zich te 

melden als energieklusser en of energiecoach. 

Maar wat doet zo’n coach? ‘’Mensen melden 

zich aan voor een gesprek bij de energieco-

operatie’’, legt Jan uit. ‘’Ik krijg hun gegevens 

door en maak een rondje met ze door het 

huis. Wat wil je bereiken is de eerste vraag? En 

hoeveel wil en kan je besteden?’’ 

Poetin
In 90 procent van de gevallen doen inwoners 

van Wijdemeren beroep op de energiecoö-

peratie omdat ze geld willen besparen op hun 

energienota. “Sommigen willen per se van het 

gas af om Poetin dwars te zitten. Maar voor de 

meesten is het niet weggelegd om duizenden 

euro’s te investeren in een warmtepomp.” De 

energiecoach brengt op basis van de wensen 

en mogelijkheden een rapport uit.

Daarmee kan Krista aan de slag. In het dagelijks 

leven is ze zelfstandig grafisch vormgever en 

ontwikkelaar van websites, “Ik kan mijn tijd 

zelf indelen. Ik wil mensen graag helpen die 

zelf niet weten waar ze moeten beginnen om 

energie te besparen. Wijdemeren is een hechte 

gemeenschap. Ik vind het ook heel leuk om de 

lokale samenleving beter te leren kennen.” Het 

klussen kost haar gemiddeld twee tot vier uren 

per week. De opleiding krijgt ze van coaches 

zoals Jan. Maar er zijn meer vrijwilligers van de 

energiecoöperatie die niet alleen de inwo-

ners maar ook elkaar helpen met praktische 

vaardigheden. Of dat nu het afstellen van een 

cv-installatie is of het plaatsen van gas- en 

stroomverbruikmeters.

Behoefte
Energiecoöperatie Wijdemeren zoekt meer 

vrijwilligers als Jan en Krista. Want de behoefte 

naar besparing zal alleen maar toenemen. ‘’Ik 

geloof niet dat we teruggegaan naar de ener-

gieprijzen van vroeger’’, zegt Krista. 

Jan benadrukt dat advies en hulp voor alle 

inwoners van Wijdemeren, vermogend of 

armlastig, weggelegd is. ‘’Er mag geen drempel 

zijn.’’ De klussers gaan geen zonnepanelen 

leggen, maar kunnen wel bedrijven noemen 

waarvan ze weten dat de prijs kwaliteitverhou-

ding goed is.

Ook energiecoach of klusser worden? Neem 

contact op met Energiecoöperatie Wijdemeren 

via e-mail info@ecwijdemeren.nl.

Wijdemeren
informeren

Geen vuurwerkverbod

Voor komende jaarwisseling geldt geen 

vuurwerkverbod in Wijdemeren.

De gemeente volgt het landelijke beleid.

Wel steunt ze burgers die de jaarwisseling 

vuurwerkvrij willen doorbrengen door posters

te verstrekken.

Bekendmakingen

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

7 december 2022

Kort

Donkere dagen vragen 
om een extra oogje op
de wijk

Poldergoud
Norman van der Geer
#mooiwijdemeren

>     Speelplek Godelindehof 
Bewoners van de Godelindehof in Nieuw-

Loosdrecht en andere belangstellenden 

zijn 8 december van 16.00 tot 18.00 uur 

welkom op een inloopbijeenkomst. In de 

Bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41) vertellen we 

over het plan om de speelplek te verbeteren. 

De speelplek aan de Godelindehof voldoet 

niet aan de vereisten. Het speelgedeelte is 

niet afgescheiden van de parkeervakken. 

Hierdoor komen ballen op auto’s terecht en 

kunnen spelende kinderen afdwalen naar de 

openbare weg. We hebben eerder dit jaar 

drie mogelijkheden voor de speelplek aan 

omwonenden voorgelegd. Op basis van deze 

input hebben we een plan opgesteld. Kijk 

voor meer informatie op www.wijdemeren.

nl/Herinrichting-speelplaatsen. 

>     Gemeentehuis beperkt open
In verband met de feestdagen en een perso-

neelsbijeenkomst is er op drie maandagen 

geen avondopenstelling van het Klant Contact

Centrum en Burgerzaken. Het gaat om 5 

december (pakjesavond), 19 december (me-

dewerkersbijeenkomst) en om 26 december 

(tweede kerstdag). De gemeente belt naar de 

mensen om eerder gemaakte afspraken op 

die dagen te verplaatsen.

>     Nederhorst den Berg krijgt 
    glasvezel
Glaspoort, een samenwerking tussen KPN 

en ABP, is begonnen met het aanleggen 

van een glasvezelnetwerk in Nederhorst 

den Berg. De gemeente Wijdemeren heeft 

hiervoor toestemming gegeven. Bewoners 

in de kern Nederhorst den Berg hebben van 

Glaspoort een brief ontvangen. Ze kunnen 

toestemming geven voor de (gratis) aan-

sluiting in huis op dit glasvezelnetwerk. Het 

glasvezelnetwerk van Glaspoort is een open 

netwerk. Dat betekent dat de inwoners van 

Nederhorst den Berg zelf kunnen kiezen via 

welke aanbieders van internet- en telecom-

diensten ze gebruik willen maken. Meer 

weten? Lees verder op www.glaspoort.nl 

>     Vacatures Wijdemeren
Kom werken voor Wijdemeren! We hebben 

momenteel de onderstaande vacatures: 

• Beleidsadviseur Welzijn, Zorg en Wmo

   (32 uur p/w)

• Medewerker Sociaal Wijkteam, specialisatie 

   Jeugd (24 uur p/w)

• Twee boa’s (24-36 uur p/w).

Kijk voor meer informatie op

www.wijdemeren.nl/vacatures.

   Energieklussers: ‘Er mag geen drempel zijn’  



Voor de komende jaarwisseling geldt, 
in tegenstelling tot vorig jaar, geen 
landelijk en algeheel vuurwerkverbod. 
Ook in Wijdemeren geldt geen lokaal of 
regionaal vuurwerkverbod. Samen met 
onze buurtgemeenten volgen wij het 
landelijke beleid. Wel kunt u posters
krijgen met een oproep om oud en 
nieuw vuurwerkvrij te vieren. 

In Wijdemeren gaat geen algeheel vuurwerk-

verbod gelden, omdat we regionaal ook geen 

vuurwerkverbod instellen en een waterbed-

effect willen voorkomen, laat burgemeester 

Crys Larson de gemeenteraad weten. Het 

handhaven van een lokaal vuurwerkverbod 

vergt daarnaast veel politiecapaciteit, terwijl 

die schaars is. Als er een lokaal vuurwerk-

verbod zou gelden, wil Wijdemeren ook een 

alternatieve jaarwisseling kunnen aanbieden. 

Maar dat blijkt niet haalbaar.

De gemeenteraad heeft eerder de motie

‘Wachten kan niet meer’ ingediend. De raad

vroeg het college van burgemeester en 

wethouders de mogelijkheden van een 

vuurwerkverbod te onderzoeken. Dat heeft 

het college gedaan. Het organiseren van een 

alternatieve jaarwisseling bij een regionaal of 

lokaal vuurwerkverbod blijkt geen optie. Een 

(regionaal) vuurwerkverbod betekent ook dat 

ondernemers die vuurwerk verkopen inkom-

sten mislopen, terwijl zij wel kosten gemaakt 

hebben.

We gaan wel een aantal kwetsbare locaties 

(scholen en verzorgingshuizen) aanmerken 

als vuurwerkvrije zones. Hier mag beslist geen 

vuurwerk worden afgestoken. Bijzondere 

opsporingsambtenaren en agenten contro-

leren hier op. Het overzicht van de gebieden, 

waarvoor dat afsteekverbod geldt, wordt later 

deze maand bekendgemaakt.

Posters
We willen het wel voor inwoners mogelijk 

maken om vrijwillig vuurwerkvrije zones in te 

stellen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor 

gratis posters wanneer zij samen met de straat 

of buurt een vuurwerkvrij gebied willen. Die 

posters kunnen afgehaald worden bij de re-

ceptie van het gemeentehuis. Bent u niet in de 

mogelijkheid zo’n poster af te halen, dan kan 

de gemeente een exemplaar toesturen. Stuur 

in dat geval een e-mail naar communicatie@

wijdemeren.nl en vermeld uw naam, adres en 

hoeveel exemplaren u wilt ontvangen.

Geen vuurwerkverbod, wel vrijwillig vuurwerkvrije zones

Een grote groep van wijkagenten, bij-
zondere opsporingsambtenaren (boa’s) 
en studentboa’s trok dinsdag 22 no-
vember de wijken van Wijdemeren in. 
De groep is onderverdeeld in drie groe-
pen. Zodoende kon een groot deel van 
de gemeente worden bezocht.

Aanleiding voor de schouw zijn de nationale 

inbraakpreventieweken die in november zijn 

gehouden. Daarnaast voert de politie deze 

maanden ook actie onder het mom van het 

zogenoemde donkere dagen offensief. Deze 

twee campagnes, samen met de toegeno-

men inbraken in met name Kortenhoef van 

de afgelopen maanden, waren een gegronde 

aanleiding voor de inspectie.

‘’In twee ronden van twee uur zijn wij de 

wijken van Loosdrecht, Kortenhoef en Neder-

horst in gegaan’’, vertelt Martijn de Ridder van 

de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid. 

‘’De eerste ronde, van 14.30 tot 16.30 uur, was 

voornamelijk gericht op de veiligheid en in-

braakgevoeligheid overdag. We hebben gelet 

op fietsen die niet slot stonden, waardevolle 

spullen in auto’s en ladders/kliko’s in de buurt 

van openstaande ramen. Tijdens de eerste 

ronde belden we aan bij inwoners, deden 

we flyers door brievenbussen en spraken we 

inwoners op straat aan om te sparren of tips 

te geven.’’ 

Analyse
Tussen de eerste en tweede ronde maakten 

de boa-studenten een opdracht. Ze gaven een  

presentatie en presenteerden hun belangrijk-

ste bevindingen. Ook maakten ze een analyse 

van de (inbraak)risico’s.

De tweede ronde, van 18:30 tot 20:30 uur, 

was met name gericht op veiligheid en 

inbraakgevoeligheid in de donkere avonduren. 

“Tijdens deze ronde hebben we gelet op niet 

verlichte huizen en verdachte situaties. We 

hebben geflyerd en mensen aangesproken op 

straat. Een belangrijk doel van deze activiteit, 

was naast het geven van tips aan inwoners, 

ook het zichtbaar zijn en het afgeven van

signalen voor inwoners én voor de inbrekers.”

Wat is nu het meest opgevallen tijdens de 

inspectie? ‘’Het viel de boa-studenten voor-

namelijk op dat een groot aantal huizen in de 

geobserveerde dorpskernen niet verlicht was 

en dus een verlaten indruk achterliet.’’

Geheime plekken
De toezichthouders en agenten hebben een 

aantal tips voor de inwoners van Wijdemeren. 

Laat uw huis niet onverlicht achter. Sluit ramen 

en deuren goed af, ook als u maar heel even 

weg bent. Laat geen waardevolle spullen 

zichtbaar in uw auto liggen. Doe uw fiets of 

auto altijd op slot, ook in uw voor- of achter-

tuin. Zorg ervoor dat er geen ladders of kliko’s 

in de buurt van uw (openstaande) ramen zijn. 

Verstop geen huissleutels onder een deurmat 

of in een bloempot. Dit zijn voor inbrekers 

geen geheime plekken. Bel altijd 112 bij een 

verdachte situatie.

Donkere dagen vragen om een extra oogje op de wijk
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Oud en nieuw 
vuurwerkvrij
U maakt deze buurt 
heel blij!

Bewoners van deze straat 
vieren de jaarwisseling 
heel graag zonder 
vuurwerk. Hopelijk 
steunt u ons initiatief. 

Fijne jaarwisseling!



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Noordereinde 289: plaatsen dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75502 (11.11.22)

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (28.11.22)

- P.J.C.Gabriëlgaarde 59, vervangen kozijnen, 

   zaaknummer Z.75561 (16.11.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211a:bouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.75703 (24.11.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c A23:

   vervangen damwand en steiger,

   zaaknummer Z.75699 (24.11.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning.

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 8: tijdelijk plaatsen leslokaal

   voor een periode van 5 jaar,

   zaaknummer Z.73574 (25.11.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 114c: wijzigen 

   brandcompartimentering t.b.v. bedrijfswoning, 

   zaaknummer Z.74672 (28.11.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan

   van bedrijfswoning naar recreatiewoning, 

   zaaknummer Z.60369 (16.11.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   entreegebouw, receptie, kantoor en

   supermarkt, zaaknummer Z.60372 (16.11.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   havengebouw, zaaknummer Z.60373 (16.11.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen

met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 195:verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.74524 (21.11.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z73863 (21.11.22)

> Rectificatie

Op 23 november 2022 publiceerden wij een 

verleende omgevingsvergunning voor vervangen 

van de schuur en botenhuis op de Horndijk 24 

te Loosdrecht. Het juiste adres moet echter zijn 

Horndijk 27 te Loosdrecht.

> Besluit omgevingsvergunning 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te 
Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

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

Bekendmakingen 7 december 2022
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Nieuwjaarsreceptie
Maandag

9 jan.
V.a. 19.30 uur

Locatie: Gemeentehuis
Rading 1
Loosdrecht

Wethouder Maarten Hoelscher heeft vorig 
week kennis gemaakt met verschillende 
sportaanbieders. Dit was tijdens een bij-
eenkomst om te brainstormen over het 
Sportakkoord. De wethouder riep vereni-
gingen op om veel samen te werken.

Sportaanbieders in Wijdemeren kunnen 

dankzij het Sportakkoord 500 euro aanvragen 

om hun sport in te zetten om meer mensen 

aan het bewegen te krijgen. Het doel van het 

Sportakkoord is om inwoners van Wijdemeren 

gezonder en actiever te maken. Hierbij zoeken 

ze bewust naar mensen die nog niet (voldoen-

de) bewegen.

De deelnemers aan het sportakkoord zijn 

actief in verschillende verenigingen uit alle 

kernen van de gemeente Wijdemeren.

Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is 

20.000 euro per jaar. Dat geld wordt besteed 

aan incidentele activiteiten van sport- en 

beweegaanbieders.

Sterker
Wethouder Maarten Hoelscher was blij met

de mooie opkomst. Hij heeft de verenigingen

opgeroepen om vooral in te steken op samen-

werking. Dat maakt de gemeente namelijk nog 

sterker.

Alle sportaanbieders mogen initiatieven

aandragen voor steun uit het sportakkoord.

Ga voor meer informatie naar

www.sportakkoordwijdemeren.nl.

Samenwerking maakt sportverenigingen sterker



bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht 

landelijk gebied noordoost-2012’ voor de bouw 

van 7 woningen en de omzetting van één bedrijfs-

woning in een burgerwoning aan de Nieuw-

Loosdrechtsedijk 178 te Nieuw-Loosdrecht.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 1 december 2022 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te Nieuw-

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV05NLD1782022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 

> Besluit omgevingsvergunning 
en besluit hogere grenswaarde 
Cannenburgerpark te Ankeveen

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

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

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Ankeveen’ voor het plan Cannenburgerpark dat 

voorziet in de bouw van 32 woningen aan de 

Cannenburgerweg 3-7 en Herenweg 114-115 te 

Ankeveen.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage. 

Dit besluit betreft 5 woningen in het plangebied 

die vanwege het verkeer op de Cannenburger-

weg en Herenweg een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Inzage
De besluiten liggen met ingang van 8 december 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning 

en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Cannenburgerweg 3 te Ankeveen. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Tegen het besluit hogere waarde Wet

geluidhinder kunt u beroep indienen bij de

Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

> Omgevingsvergunning voor het 
realiseren van 50 parkeerplaatsen 
met bijbehorende voorzieningen 
t.b.v. Fort Spion t.h.v. Bloklaan 9 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

hebben verleend voor het realiseren van 50 par-

keerplaatsen met bijbehorende voorzieningen 

t.b.v. Fort Spion, t.h.v. Bloklaan 9 te Loosdrecht. 

Voor deze vergunning is afgeweken van het be-

stemmingsplan ‘Plassengebied Loosdrecht 2013’ 

met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,

onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van 

Wijdemeren een verklaring van geen bedenkingen 

voor dit plan afgegeven. Op 8 september 2022 

heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

een verklaring van geen bedenkingen Wet

natuurbescherming voor dit plan afgegeven.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 december 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt de omgevingsvergunning inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Bloklaan 9 te Loosdrecht.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV04Bloklaan92022-on01

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan 

kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

> Besluit omgevingsvergunning 
Oud-Loosdrechtsedijk achter 63 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

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

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht 

landelijk gebied noordoost-2012’ voor het bou-

wen van een woning aan de Oud-Loosdrechtse

dijk achter 63 te Loosdrecht.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 december 2022

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het besluit omgevingsvergunning 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Oud-Loosdrechtsedijk achter 63 te 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV07OLDacht632022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 

> Verwijdering vouwwagen
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op woensdag 28 december 

2022 met toepassing van bestuursdwang een 

vouwwagen zonder kenteken en voorzien 

van een dakbox die geparkeerd staat op het 

parkeerterrein aan de Meerhoekweg te 
Nederhorst den Berg te verwijderen.

Tot en met dinsdag 27 december 2022 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom te verwijderen en verwijderd

te houden. Ook het parkeren elders in de 

openbare ruimte in de gemeente Wijdemeren 

is vervolgens niet toegestaan. De aankondiging 

dat dit voertuig door middel van bestuursdwang 

verwijderd gaat worden is op 28 november 

2022 op het voertuig aangeplakt.

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

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

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

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

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

   uitgeschreven naar India per 7 oktober 2022.

- M. Wilderink, geboren 09-06-1964,

   uitgeschreven naar Land Onbekend

   per 7 oktober 2022.

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

   uitgeschreven naar Land Onbekend

   per 7 oktober 2022.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via 14035 of 

mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

> Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben, gelet op 

artikel  3 en 4, eerste lid onder c. van de Scheep-

vaartverkeerswet, besloten tot vaststelling van 

het Besluit Motorboten Loosdrechtse plassen 

dat in werking treedt op 1 januari 2023. Met 

dit besluit wordt beoogd om na 1 januari 2023 

het regiem aangaande maximumsnelheden en 

ontheffingen, zoals dat tot 1 januari 2023 geldt 

op basis van de bevoegdheid van het Dagelijks 

Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., 

ongewijzigd voort te zetten. Ontheffingen van 

dit besluit worden vanaf 1 januari 2023 aange-

vraagd bij burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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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).

Persoonsregistratie

Verkeer



✔ 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

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit S80

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

INRUILKORTING
voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

donderdag

8
december

vrijdag

9
december

zaterdag

10
december

maandag

12
december

dinsdag

13
december

woensdag

14
december

woensdag

7
december

450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit B80
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Celliste Ella van Poucke in het   
Oude Kerkje
KORTENHOEF
Op donderdag 15 december 
treedt de wereldberoemde 
celliste Ella van Poucke op 
bij Kunst aan de Dijk in het 
Oude Kerkje. De aanvang is 
om 20.15 uur.

Het is simpelweg niet mogelijk 
de indrukwekkende lijst van on-
derscheidingen en optredens 
van Ella van Poucke samen 
te vatten. Nadat ze op 10-jari-
ge leeftijd haar debuut maakte 
in het Concertgebouw, trad ze 
op in alle grote zalen van Ne-
derland en in vele topzalen in 
de wereld. Met haar inmiddels 
28 jaar wordt zij gezien als een 
van de vooraanstaande cellis-
ten van deze tijd. Als solist trad 
ze op met vele grote orkesten 
in Europa en gaf ze op de Cello 
Biënnale de première van het 
voor haar geschreven cellocon-
cert van de Finse componist 
Uljas Pulkkis. Ook als kamer-
musicus heeft ze een rijke staat 
van dienst. Onlangs maakte 
het Conservatorium van Am-
sterdam bekend dat Ella van 
Poucke per 1 september als 
hoofdvakdocent is aangesteld.

Bach
Het blijft altijd een verrassing 
wanneer de cellosuites van 
Bach op het programma staan. 
Alle grote cellisten hebben het 
werk uitgevoerd. Door het vrij-
wel ontbreken van spelaanwij-
zingen in de bladmuziek komt 
het geheel neer op de eigen 

interpretatie, vandaar de onein-
dige veelheid aan speelwijzen. 
Ella heeft ervoor gekozen om 
de avond te beginnen met suite 
nr. 2. in d klein. Bach daagt de 
musicus uit om uit de monoto-
ne cello meerdere melodieën 
naast elkaar te laten klinken, 
een uitdaging die aan Ella wel 
is toevertrouwd. Via de vro-
lijker Suite nr.3 in C groot be-

landen we bij Suite nr. 5, in c 
klein, waarin Ella ons meevoert 
van een emotionele beginpar-
tij via een snellere sectie naar 
een krachtig ronkend slot. Een 
avond om naar uit te kijken.

Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef; Kaart-
verkoop: www.kunstaandedijk.
nl; Entreeprijs: Eur 22,50

   

Kerst in Wijdemeren en omgeving
WIJDEMEREN
December is de maand van 
kerstconcerten en gezellige 
bijeenkomsten. De redactie 
maakte voor u een over-
zichtelijk lijstje:

Za. 10-12; 10.00 u. Winter-
markt De Rading, gratis,
De Rading 1B, Loosdrecht

Za. 10-12; 10.00 u. Spotjes 
Kerst, € 3, IJshal, Bergstube, 
NdB.

Za. 10/17-12; 11.00 u. Kerk in 
kerstsfeer, gratis, OLV Hemel-
vaartkerk, NdB.

Za. 10-12; 16.00 u. Concert bij 
Kaarslicht, € 5, Oude Kerkje, 

Kortenhoef

Za. 10-12; 20.00 u. Laura Fygi, 
Vega Strings, Fun4All, € 24,50, 
Morgensterkerk, Hilversum

Zo. 11-12; 14.00 u. Kerstbingo, 
€ 5, Cult. Centrum, Blijklaan1, 
NdB.

Zo. 11-12; 15.00 u. Vriend-
schapskring, All Directions! € 6, 
St.-Martinuskerk, Ankeveen

Wo.14-12; 16.00 u. Ouderen-
diner, gratis, IJshal, Bergstube, 
NdB.

Do. 15-12; 20.00 u. Fun4All 
en Snowe, € 12,50, Sijpekerk, 
Nieuw Loosdrecht

Vr. 16-12; 10/14 u. Kerstvie-
ring ouderenbonden, gratis, De 
Bergplaats, NdB.

Vr. 16-12; 17.30 u. Kerstafette, 
mix aan muziek/zang, € 5 of € 
10, NH kerk, ’s-Graveland

Za. 17-12; 20.00 u. Inspirati-
on, Vegas Strings, € 10, Beth-
lehemkerk, Hilversum

Zo. 18-12; 16.00 u. Ukraine Lib. 
Orchestra/ Choir, € 19,50, OLV 
Hemelvaartkerk, NdB.

Do. 22-12; 20.00 u. Concert 
bij Kaarslicht, € 20, Ned.Ger.
Kerk, OudLdrdijk 124

Themaochtend  Social media
LOOSDRECHT
Op woensdag 21 decem-
ber is er tussen 10.00 en 
12.00 uur een Themaoch-
tend over Social Media. In 
de bibliotheek Loosdrecht 
aan de Tjalk.

Tiktok, YouTube, Instagram, 
Facebook, Twitter, Pinterest, 
de social media vliegen je om 
de oren, maar jij hebt geen 
idee waar iedereen het over 

heeft. Herkenbaar? Tijdens de 
themaochtend op 21 decem-
ber wijden we je in in de ge-
heime wereld van social me-
dia. Eerst leggen we uit wat de 
verschillen zijn tussen al deze 
platforms. Daarna is er de op-
tie om hulp te krijgen bij het 
installeren van de gewenste 
apps. Moet je wel even je tele-
foon of tablet meenemen! Kun 
je dit jaar iedereen digitaal een 
gelukkig nieuwjaar wensen.

   

Twee Natuurmonumenten 
wandelingen
‘S- GRAVELAND
Op zondag 18 december 
zijn er twee wandelingen 
rond de Buitenplaatsen 
van ‘s- Graveland. Voor 
kinderen vanaf 4 jaar is 
er een gezinswandeling 
met Oerrr gezellige kerst 
van 11.00 tot 12.30 uur. 
En ook voor volwassenen 
is er een tocht langs Boe-
kesteyn, Schaep en Burgh 
en Bantam. Die duurt 2 
uur, van 10.30 tot 12.30 
uur. Na afloop chocolade-
melk en/of warme soep in 
Brambergen.

Ontdek wie de bewoners van 
het bos zijn en hoe zij leven. 
De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. De ‘s-Grave-
landse buitenplaatsen kennen 
een boeiende geschiedenis. 
Wat in de 17e eeuw begon 
als investering van rijke Am-
sterdamse kooplieden in ont-
gonnen heidegebied, groeide 
door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
Kaartverkoop: www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

Foto: Juan Carlos Villaroel

Foto: © Natuurmonumenten – Pauline Joosten
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Twee Loosdrechtse   
koren ‘komen tezamen’

LOOSDRECHT
Het kerstconcert 2018 in 
de Sijpekerk, weet je nog? 
Het was een hartverwar-
mende en vrolijke avond, 
in een volle kerk. Ook dit 
jaar brengt Fun4All Loos-
drecht weer in kerststem-
ming. Een sfeervolle gele-
genheid, want het betreft 
een avond met twee Loos-
drechtse koren: Fun4All 
en Snowe.

De twee koren zijn heel ver-
schillend en vullen elkaar 
mooi aan, zeker voor wat 
betreft het kerstrepertoire. 
Bekende, modernere en tradi-
tionele kerststukken wisselen 
elkaar af. Meezingen wordt 
verwacht!

Tijdens het concert zingen 
beide koren een aantal stuk-
ken afzonderlijk, maar ook 
een aantal samen. Een com-
bo verzorgt de muzikale om-
lijsting. Fun4All en Snowe 
hebben intussen een vast 
publiek met enthousiaste 
liefhebbers opgebouwd, dus 
naar verwachting wordt het 
een gezellige kerstdrukte in 
de Sijpekerk.

Kaartverkoop
Wacht daarom niet te lang met 
kaarten bestellen. Kaarten 
kosten € 12,50 en zijn te koop 
via de website van Fun4All: 
www.fun4all.nu. Kerst in 
Loosdrecht met Fun4All & 
Snowe; donderdag 15 de-
cember; aanvang 20:00 uur, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171.

   

Kirsten van Teijn in    
De Dillewijn
ANKEVEEN
U heeft haar al enkele 
maanden kunnen bewon-
deren op de cover van het 
programmaboekje; a.s. za-
terdag 10 december kunt u 
haar ook echt komen zien 
in Theater De Dillewijn.

In haar voorstelling (S)EXPE-
RIMENT onderzoekt Kirsten 
moderne liefde en seksuele 
taboes in de 21e eeuw. Vol 
optimisme en zelfspot neemt 
ze je mee in haar leven met 
haar vriend én haar vriendin. 
Want waarom zou je moe-
ten kiezen voor één liefde of 
één sekse? In een tijd waarin 
er meer is tussen hetero en 
homo en we uit onze hokjes 
barsten. Nou ja, misschien 
omdat je nu twee keer zoveel 
hebt om je aan te ergeren. Of 

omdat een seksrooster net zo 
opwindend is als een schoon-
maakrooster.

Zaterdag 10 december; Aan-
vang 20.15 uur. Tickets € 
19,00 via www.dedillewijn.nl

Concert bij Kaarslicht in het   
Oude Kerkje
KORTENHOEF
Het is een traditie gewor-
den: de Oecumenische 
Streekgemeente (OSG) or-
ganiseert   in   de  Advents-
tijd een sfeervol concert bij 
kaarslicht in het oude kerk-
je van Kortenhoef.

Op zaterdagmiddag 10 decem-
ber bent u van harte welkom 

om naar een prachtig concert 
te luisteren in het met kaarsen 
verlichte kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168. Evenals voor-
gaande jaren zullen de cellis-
ten Judith Jamin, Sebastiaan 
van Eck en Sebastián Koloski 
het concert verzorgen. Dit jaar 
zal de harpiste Kerstin Schol-
ten eveneens haar medewer-
king verlenen. Zij zullen wer-

ken van o.a. Bach, Händel en 
Dvorak ten gehore brengen.

Reserveren is niet nodig, u 
kunt gewoon naar de kerk ko-
men. Aanvang 16.00 uur; kerk 
open vanaf 15.30 uur; entree: 
€ 10,00 contant te betalen bij 
de ingang (pinnen niet moge-
lijk!). Zie ook: www.osg-korten-
hoef.nl

   

Concert bij kaarslicht
LOOSDRECHT
Donderdagavond 22 de-
cember is de Nederlands 
Gereformeerde Kerk aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk 
124 sfeervol verlicht met 
kaarsen als omlijsting voor 
een prachtig concert.

Organist Henk van Zonneveld 
en sopraan Arleen van Wijland 
brengen werken ten gehore 
van Bach, Böhm en Händel. 
Zo vlak voor Kerst kan het pu-
bliek genieten van deze mooie 
muziek. Het concert begint om

half acht, de zaal is open van-
af zeven uur. Kaarten zijn 20 
euro en zijn te bestellen door 
een mail te sturen naar: ar-
leen@vanwijland.nl . Ook zijn 
er aan de zaal nog kaarten te 
koop op de avond zelf.

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

Foto: In de samenstelling van 2021

  

Foto: Casper Koster



Winterfair
Zaterdag 10 december 2022 

10.00-16.00 uur 
in en rondom de beukenhof

• oliebollenkraam
• Sieraden 
• 2e handS boeken
• 2e handS cd’S
• “food plein”
• 2e handS kleding 

• diverSe kramen met artikelen
• kraam met door bewonerS  

gemaakte kerStartikelen
• h&a mode, dameS - en  

herenmode
• jonker SpeciaalSchoenen

Niet alles zal via de pin afgerekend kunnen worden, neem vooral ook voldoende contant geld mee!!!

De Beukenhof
Nieuw Loosdrechtsedijk 24

Loosdrecht

Opbrengst van deze Fair komt ten goede aan de welzijnsactiviteiten met de bewoners


