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SIJPEKERK

SIJPESTEIJN IN 
WINTER

 Sprookjesachtige Kerstlichtjestocht
 in Loosdrecht

Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Het is allemaal in 2013 be-
gonnen. De tweejaarlijkse 
Kerstlichtjestocht in Loos-
drecht. Een intense ma-
nier om het kerstverhaal te 
beleven in een ongeloof-
lijk unieke en sfeervolle 
omgeving. Enorm geliefd 
door de manier waarop 
alles werd gepresenteerd 
op een heel hoog niveau. 
Ruim 200 vrijwilligers had-
den alle moeite genomen 
om de 1050 bezoekers 

een onvergetelijke erva-
ring mee te geven waar je 
echt van onder de indruk 
kunt zijn. Het kernteam 
dat bestaat uit Eric Brand, 
Wilma Hennipman, Lido-
wij de Vries, Rob Salij en 
Bram Schouten van den 
Velden heeft dit jaar weer 
een prestatie van formaat 
neergezet samen met al 
hun enthousiaste mede-
werkers. Complimenten!

Sijpekerk en Sypesteyn
Alle bezoekers werden in de 
indrukwekkende Sijpekerk ver-

welkomd door het koor Praise 
dat diverse kerstliederen ten 
gehore bracht. De Sijpekerk 
heeft een prettige akoestiek 
en dat maakte hun optreden 
extra mooi. Om de zoveel tijd 
kwam een soldaat in kostuum 
een groepje ophalen om de 
bezoekers te begeleiden naar 
de tuin van kasteel Sypesteyn. 
Daar begon het kerstspektakel 
dat minimaal anderhalf duur-
de. Door de hele tuin stonden 
diverse gekostumeerde vertel-
lers klaar om het kerstverhaal 
op een vakkundige manier te 
vertellen. Een flinke klus, aan-
gezien ze meerdere malen die 
avond hun relaas dienden te 
doen in een koude omgeving. 
Gelukkig waren veel vuurkor-
ven aanwezig om voor warmte 
te zorgen, echter ieders pres-
tatie was bewonderingswaar-
dig.

-Lees verder op pagina 5-

  

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

1979EST.

MAKELAARS - TAXATEURS

WENST IEDEREEN

Fijne Feestdagen & een energiek 
2023!

VEERMANMAKELAARS.NL

Wij wensen u sfeervolle
kerstdagen toe en veel

woongenot in 2023!

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

De favoriete makelaar
van ‘t Gooi. Sinds 1966

Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht 
wenst u fijne Kerstdagen en een goed 

en gezond begin van 2023!
Rob Allessie & Jade de Kip

In verband met de feestdagen zalIn verband met de feestdagen zal
De NieuwsSter in week 52De NieuwsSter in week 52

niet verschijnen.niet verschijnen.
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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?

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 22 t/m woensdag 28 december.

Huisgemaakte Runderstoofpot,
Hazenpeper, Wildgoulash en Kippenragout

Verse Varkenshaasjes
Gourmet- en Fondueschalen

Kerstpaté’s
Appeltjes in veenbessensaus en wijnpeertjes

Biologische kazen
De Echte Jamon Iberico Pata Negra Bellota!

Onze kerst tips:

www.vechtenomstreken.nl

we wensen u fijne 
feestdagen en veel 

(woon)geluk in 
het nieuwe jaar!

Oud-Loosdrechtsedijk 246  •  1231 NH Loosdrecht
Tel. 035-582 19 68  •  www.kapsalonloosdrecht.nl

wenst iedereen hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2021!

wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2023!

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

MOOIE KERSTDAGEN 
TOEGEWENST!

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

Te huur, te Kortenhoef
in mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

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

Lezersonderzoek
De Nieuwsster

U kunt ons
helpen om

De Nieuwsster
te verbeteren!

Om onze bladen te
blijven verbeteren willen
we graag uw mening horen!
Wij zijn benieuwd waar u
behoefte aan heeft als lezer.

Geef dus uw mening door de
QR-code te scannen, of ga naar
de lokale supermarkt en vraag
naar een kopie van het
lezersonderzoek.

Vragen?
Mail naar 
sarah@dunnebier.nl

Open de camera-app of
QR-code-app op uw mobiele 
telefoon en richt deze op de 
hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon
kunt u dan het onderzoek 

invullen.

Scan de
QR-code!
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 Totale raad ongerust over organisatie gemeente

    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Alle fractievoorzitters ma-
ken zich ernstige zorgen 
over de organisatie van 
de gemeente. Gezamenlijk 
hebben de zeven partijen 
hierover vragen gesteld 
aan burgemeester en wet-
houders.

    De aanleiding was een ge-
sprek op het Provinciehuis in 
Haarlem dat het zevental had 
met Gedeputeerde Ilse Zaal 
over het preventieve toezicht 
dat Wijdemeren te wachten 
staat. Zoals bekend kampt de 
gemeente met een gigantisch 
financieel tekort, waardoor het 

provinciebestuur een strenge 
vinger aan de pols zal hou-
den bij de in- en uitgaven de 
komende tijd. Ook moet er 
een herstelplan komen om de 
gemeentekas met een positief 
saldo af te sluiten. Om Wijde-
meren financieel gezond te 
maken, zullen de 19 raadsle-
den daadkrachtig mee moeten 
werken. Daarbij hoort de vraag 
‘wat voor gemeente willen wij 
zijn’. Voor een realistisch toe-
komstbeeld is informatie nodig 
over de huidige stand van za-
ken binnen de organisatie. Dat 
totaalbeeld is er nu niet.

    HOE STABIEL IS 
WIJDEMEREN?

    Hoe staan we ervoor
    De fractievoorzitters schrijven: 
‘De raad wordt regelmatig 
geïnformeerd over het perso-
neelstekort, schriftelijke vragen 
worden te laat beantwoord en 
de hoge druk op het ambtena-
renapparaat komt regelmatig 
ter sprake. De afgelopen jaren 
zijn er diverse onderzoeken 
gedaan naar de gemeentelij-
ke organisatie. Verschillende 
mensen zijn aan de slag ge-
gaan met de aanbevelingen uit 
deze onderzoeken. Momenteel 
weten wij echter niet precies 
hoe de gemeentelijke orga-
nisatie er daadwerkelijk voor 
staat’.

    Vragen
    De politieke partijen vragen 
zich wat er tot nu gedaan is 
met de aanbevelingen uit het 
rapport van Necker van Naem 
uit 2021 dat de ondermaatse 
organisatie op het gemeente-
huis aan de kaak stelde. Er is 
toen een interim- veranderma-
nager aangesteld (inmiddels 
alweer vertrokken- red.), welke 
veranderingen heeft hij door-
gevoerd, vraagt men zich af. 
Hoe staat het momenteel met 
de onderbezetting en om dat 
te verifiëren willen de vragen-
stellers gaarne een 0- stand 
van de organisatie (vacatures, 
capaciteit, etc.). Daarnaast wil 
men per kwartaal de stand van 
zaken weten. Als je Wijdeme-

ren vergelijkt met gemeentes 
met ongeveer hetzelfde aantal 
inwoners, hoeveelheid land 
en water en samengesteld uit 
meerdere dorpen, hoe staan 
we er dan voor. Wat zijn de 
verschillen en overeenkom-
sten? Tot slot willen Esther Ka-
per (ChristenUnie), Margriet 
Rademaker (De Lokale Partij), 
Rosalie van Rijn (CDA), Jan 
Jaap de Kloet (Dorpsbelan-
gen), Wilna Wind (PvdA/GrL.), 
Sorrel Hidding (VVD) en Nan-
ne Roosenschoon (D66) we-
ten wat ze kunnen verwachten 
van de stabiliteit van Wijdeme-
ren in 2023 en verder.   

 Bijzondere begroting vol symbolen
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Burgemeester Crys Lar-
son noemde vorige week 
woensdag de raadsverga-
dering over de Begroting 
2023 ‘bijzonder’. Ook sprak 
ze over een ‘feest voor de 
democratie’. Of iedereen 
dat zo ervaren heeft, blijft 
de vraag.

    ‘Bijzonder’, omdat deze be-
groting ruim een maand la-
ter wordt behandeld dan ge-
bruikelijk. Bovendien staat 
de gemeente vanaf 1 januari 
onder preventief toezicht van 
de provincie Noord-Holland. 
Omdat de documenten te laat 
zijn aangeleverd, maar voor-
al omdat Wijdemeren kampt 
met een forse financiële crisis. 
Voor 2023 loopt het tekort op 
tot – 2 miljoen. Preventief toe-
zicht betekent dat Wijdemeren 
voor alle begrotingswijzigingen 
vooraf toestemming moet vra-
gen aan Haarlem. Plus dat de 
gemeente met een plan moet 
komen om voor de komende 
jaren alsnog een evenwicht te 

vinden tussen inkomsten en 
uitgaven. Uit een gesprek dat 
de fractievoorzitters hadden 
met provinciaal bestuurder Ilse 
Zaal was zonneklaar gebleken 
dat Wijdemeren niet alleen 
met een financieel Herstelplan 
moet komen, maar ook moet 
er een Visie worden opgesteld: 
wat wordt de toekomst van Wij-
demeren. Dat was de reden dat 
CDA- fractievoorzitter Rosalie 
van Rijn de bespreking eigen-
lijk onnodig vond, aangezien 
de provincie door alle voorstel-
len makkelijk een streep kan 
zetten. Toch stemden coalitie-
partijen De Lokale Partij, VVD, 
PvdA/GroenLinks en opposant 
D66 vóór de begroting (+13). 
De zes tegenstemmen kwa-
men van CDA, Dorpsbelangen 
en ChristenUnie.

    7x 10 minuten
    Vanaf 15.00 uur openden de 
zeven fractievoorzitters met 
een algemene beschouwing. 
Rosalie van Rijn (CDA) vond 
dat het werk over moest, ze zag 
geen bezuinigingsvoorstellen 
en geen ideeën. Namens De 
Lokale Partij had Margriet Ra-

demaker het liefst opgetreden 
in een glitterpakje, doch van 
vreugde was geen sprake met 
een niet-sluitende begroting. 
Zij maakte zich ernstige zorgen 
over het personeelsverloop. 
Hetgeen tot gevolg heeft dat 
er teveel budget nodig is voor 
externe medewerkers. Ze deel-
de aan alle raadsleden werk-
handschoenen uit, want het is 
‘alle hens aan dek’ vanaf nu. 
Dorpsbelangen- woordvoer-
der Jan-Jaap de Kloet vroeg 
zich af of financieel wethouder 
Zagt het allemaal wel aankon. 
De afgelopen maanden had hij 
geen bezuinigingsmaatrege-
len waargenomen. Wilna Wind 
(PvdA/ GrL.) blijft geloven in 
herstel van de gemeente, al 
signaleerde ze dat Wijdemeren 
nog ver van dat doel is. Ook zij 
wilde graag meer werving voor 
vaste vacatures. D66- goeroe 
Nanne Roosenschoon deelde 
de plastic regenboogslak uit 
om de motie naar meer inclu-
siviteit te onderstrepen. Wijde-
meren moet zijns inziens een 
Regenbooggemeente worden. 
Om het drijfzand waarop de ge-
meente staat te verbeteren, is 

een breed draagvlak gewenst, 
zei hij symbolisch. Namens de 
VVD ging Bo de Kruijff verder 
met beeldspraak. Hij zag dat 
het Wijdemeren- bootje dreig-
de te zinken. Hij eiste een re-
alistische begroting met nood-
zakelijke lastenverzwaring en 
snijden aan de kostenkant. De 
optie fusie naar één gemeente 
Gooi en Vecht (250.000 inw.) 
staat nog wagenwijd open, vol-
gens de VVD ‘er. Tot slot zag 
Esther Kaper (CU) liever een 
gemeentehuis gebouwd op 
een stevige rots in plaats van 
zachte veengrond. Ze zag de 
armoedebestrijding, woning-
bouw en de basis op orde als 
voornaamste doelen voor de 
nabije toekomst.

    Eensgezindheid
    Burgemeester Larson was ge-
troffen door de toewijding van 
alle fracties om in gezamenlijk-
heid verder te gaan. Daarbij is 
de vraag voor Wijdemeren ‘wat 
wil je en wat kan je zijn’ door-
slaggevend. Er komt een visie 
en een herstelplan. Binnen de 
termijn van 2x 13 weken. Wet-
houder Gert Zagt zag deze 

begroting als een vertrekpunt 
waarop de raad kan reageren. 
In het kader van prioriteiten 
stellen vond wethouder Maar-
ten Hoelscher de Cultuurnota 
ook geen nummer 1. Verder 
waren er nog veel meer gede-
tailleerde onderwerpen. Maar 
het belangrijkste was dat 16 
van de 19 raadsleden (- CDA) 
met een motie vaststelden dat 
B&W op zo kort mogelijk ter-
mijn in gesprek gaat met alle 
raadsfracties over de sporen 
die moeten leiden tot een ge-
zonde gemeente. Gevolgd 
door een raadsconferentie 
binnen 2 maanden waar een 
politiek, organisatorisch en fi-
nancieel kader moet worden 
vastgesteld voor de toekomst 
van Wijdemeren.   

 De gemeenteraad (Foto: Douwe van Essen)   

 Foto: Margriet Rademaker 
(DLP) niet in glitterpakje 

(archieffoto Douwe van Essen)   
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Burgemeester Larson bij GooiTV
WIJDEMEREN
In de laatste ‘In Gesprek Met’ 
vanaf 21 december is burge-
meester Crys Larson te gast 
op GooiTV. Zij zal in gesprek 
gaan met Herman Stuijver over 
diverse onderwerpen. Wijde-
meren bestaat dit jaar 20 jaar. 
Wat is de stand van zaken: wat 
speelt er en wat gaan we daar-
aan doen. Dit wordt de eerste 
Kerst zonder coronamaatre-
gelen, hoe ervaart mevrouw 
Larson dit? Er komt geen alge-
heel vuurwerkverbod in de zes 
dorpen. Een korte vooruitblik 
op Oud en Nieuw. En wellicht 
nog meer onderwerpen die ter 
tafel komen.

GooiTV: Voor diegenen die kij-
ken via Ziggo: kanaal 48. 
Via KPN is dat kanaal 1432. 
Via T-Mobile is dat kanaal 842. 

Of ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’.

   

Rectificatie
In de oproep van de bewoners-
vereniging Muyeveld- Sint Pie-
ter om zich te verenigen voor 
tweerichtingsverkeer op de 
Nieuw Loosdrechtsedijk staat 
een verkeerd emailadres. Dit 
moet zijn: muyeveld.sint.pie-
ter@gmail.com

De bewonersvereniging Muye-
veld- Sint Pieter uit zijn be-
zorgdheid en frustratie over 
onveilige en ontwrichtende 
verkeerssituatie Nieuw Loos-
drechtsedijk. Op 3 oktober is 
éénrichtingsverkeer ingesteld 
vanwege diverse wegwerk-
zaamheden. Nu blijkt hoe on-
veilig en ontwrichtend de weg-

werkzaamheden zijn. Aan de 
door de bewonersvereniging 
aangedragen oplossingen 
wordt door de gemeente geen 
gehoor gegeven, tot frustratie 
van de bewoners. Sluit u daar-
om aan en laat uw stem horen, 
door een mail te sturen naar 
muyeveld.sint.pieter@gmail.
com.

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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Beste lezer,

Prettige feestdagen,
een gelukkig nieuwjaar
en een gezond 2023!

Groet van Vincent Langereis

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.

Foto: Douwe van Essen
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-Vervolg van voorpagina

Kerstverhaal
Veel mensen denken bij Kerst 
aan gezellig onder een kerst-
boom gaan zitten met cadeau-
tjes en een volle kersttafel. 
Begrijpelijk. De kerstgedachte 
kan daardoor iets op de ach-
tergrond komen de staan. 
Voor de liefhebbers van het 
kerstverhaal zijn gelukkig ini-
tiatieven als de Kerstlichtjes-
tocht in Loosdrecht een ver-
ademing. Als bezoeker word 
je door de donkere tuin van 
kasteel Sypesteyn geleid naar 
diverse plekken waar acteurs 
en actrices in prachtige kos-
tuums hun bijdrage leverden. 
Echt heel sfeervol en elke 
keer weer aangenaam ver-
rassend. Zelfs een koor met 
kinderen was aanwezig om 
hun fraaie liederen te zingen. 
Des te verder je kwam, des te 
meer kreeg je te horen over 
het kerstverhaal. Na onge-
veer een uur lopen, werden 
de bezoekers opgewacht bij 

het grote blauwe hek achter in 
de tuin van kasteel Sypesteyn 
met hete glühwein en warme 
chocolademelk. Een welko-
me traktatie op deze koude 
avondwandeling.

Kindeke Jezus
Na de warme versnapering 
ging men verder met het ont-
dekken van nog meer ver-
halen van de getalenteerde 
verhalenvertellers in kostuum. 
Niemand uit het kerstverhaal 
werd overgeslagen. Zelfs en-
kele dieren waren aanwezig 
om het verhaal zo echt moge-
lijk vorm te geven. We zagen 
schapen, varkens en zelfs een 
echte kameel. Na de dieren 
kwam je aan in een tent waar 
Jozef en Maria en hun kindeke 
Jezus, een echte baby, te be-
wonderen waren. Dankzij een 
uitstekend werkende verwar-
ming bleven ze alle drie ge-
noeglijk warm. Bij de tent van 
kindeke Jezus stond tevens 
ds. Frank Heikoop, de nieuwe 
predikant van de Sijpekerk, in 

een schitterend kostuum en 
beantwoordde gestelde vra-
gen. Vervolgens werden de 
bezoekers richting de uitgang 
vermaakt met nog enkele ver-
halenvertellers en bij de uit-
gang kregen alle kinderen een 
mooi setje met boekjes waarin 
het kerstverhaal wordt verteld. 
Daarna werd iedereen bege-
leid naar de Sijpekerk waar 
men kon opwarmen en kon 
genieten van de kerstliederen, 
die vertolkt werden door het 
koor ‘Snowe’.

Kernteamlid Eric Brand: “We 
zijn allemaal heel trots op ons 
voltallige team. Ze hebben 
een fantastisch prestatie gele-
verd. Zeker in deze koude. Al-
lemaal bedankt. Een geslaagd 
lustrum en we gaan het over 
twee jaar met veel plezier weer 
overdoen. Voor de liefhebbers 
kan men kijken op www.kerst-
lichtjestocht-loosdrecht.nl voor 
meer informatie en foto’s van 
ons evenement.”

   

Inzamelingsactie Voedselbank groot succes
Groep 7 denkt aan medemens

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Het begon allemaal met 
een les over armoede van 
juf Naomi, leraar op IKC 
Wereldwijs. Aan haar leer-
lingen van groep 7 vertel-
de ze over de problemen 
bij de Voedselbank, de 
hoge energiekosten en dat 
1 op de 12 kinderen niet 
kan ontbijten door armoe-
de. De leerlingen wilden 
hier een oplossing voor 
bedenken.

Inzamelingsactie
Een sponsorloop, dingen 
knutselen en verkopen of op 
andere manieren geld inza-
melen waren de eerste ideeën 
van de leerlingen. Uiteindelijk 
heeft de klas gekozen voor 
een andere oplossing; een in-
zamelingsactie voor de Voed-
selbank. Vrijdag 9 december 
hebben ze een presentatie ge-
kregen van een medewerker 
van de Voedselbank; wat zij 
nodig hebben, hoe het sorte-
ren van de ingeleverde spullen 
gaat en voor wie het allemaal 
bedoeld is.

Van 12 tot 21 december kon-
den mensen voedsel en ande-

re spullen inleveren:

“We verzamelen tandenbor-
stels, tandpasta, maandver-
band, shampoo en voedsel dat 
langer dan 6 maanden houd-
baar is” vertelt Norah (10 jaar 
oud). Halverwege de inzamel-
periode hebben de leerlingen 
al 27 kratten vol verzameld. 
“Ze hebben de smaak goed 
te pakken” zegt juf Naomi. 
“Ze zijn erg toegewijd, komen 
er eerder voor naar school en 
hebben een kraampje in el-
kaar gezet.”

Goed gevoel
Dat vergt ook veel van de or-
ganisatievaardigheden van 
groep 7. “We hebben eerst 

alle taken verdeeld, een be-
richt gestuurd aan alle ouders 
en we moeten ook kijken of het 
eten dat wordt ingeleverd lang 
genoeg houdbaar is. Het was 
ook wel een beetje moeilijk om 
eten terug te geven dat daar 
niet aan voldoet” zegt Norah. 
Maar al met al, is het heel leer-
zaam en zijn de leerlingen blij 
dat ze kunnen helpen. Valerie 
en Mélize (allebei 10 jaar oud): 
“Het geeft een goed gevoel.”

Juf Naomi: “Ik ben heel trots 
op ze, vanaf de start hebben 
ze dit zelf bedacht, ik vind het 
mooi om te zien hoeveel ze 
om de wereld geven, én het 
heeft een goed resultaat op-
geleverd.”

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

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2023

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

Wij wensen u f ijne feestdagen en
de beste wensen voor 2023

  



✔ 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

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!

INRUILKORTING
voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

donderdag

22
december

vrijdag

23
december

zaterdag

24
december

maandag
26 december

2e 
Kerstdag
GESLOTEN

dinsdag

27
december

woensdag

28
december

woensdag

21
december

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

Easysit B80

Easysit D82 Easysit D150
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Slagbomen voor eenrichtingsver-
keer Nieuw-Loosdrechtsedijk
Foto: Schmit.nl Parking Soluti-
ons

LOOSDRECHT
Op de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk komen slagbomen 
om het eenrichtingsverkeer 
te kunnen handhaven. De 
slagbomen, met camera-
beveiliging, worden naar 
verwachting in januari ge-
plaatst. Aan iedere kant van 
het werkvak komt er een. 
Hierdoor moet het moei-
lijker worden om tegen de 
rijrichting in te gaan.

Wijdemeren werkt op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk aan de 
weg. Dit is een grote klus. Over 
een afstand van 2,6 kilometer 
worden het wegdek en de riole-
ring vervangen. Na overleg met 
omwonenden en ondernemers 
voeren we de werkzaamheden 
in twee laagseizoenen (van ok-
tober tot april) uit en blijft de dijk 
in één richting passeerbaar. 

Omdat het werkvak lang is en 
de dijk smal, is dat de veiligste 
optie.

Veiligheid in het geding
“We begrijpen dat de werk-
zaamheden voor veel over-
last zorgen”, zegt wethouder 
Verkeer en Vervoer Gert Zagt. 
“Maar er zijn nu te veel auto-
mobilisten die het eenrichtings-
verkeer negeren. Ondanks de 
extra inzet van handhaving en 
verkeersregelaars. Hierdoor 
is de veiligheid in het geding”, 
aldus de wethouder. Ook heeft 
het inzetten van extra ver-

keersregelaars financieel grote 
impact. Daarom wordt (naar 
verwachting) vanaf januari een 
slagboom met camerabeveili-
ging aan het begin en het ein-
de van het werkvak geplaatst. 
Wethouder Zagt hoopt dat dit 
leidt tot een veiligere situatie op 
de dijk. “Ook voor de hulpdien-
sten, waarbij elke seconde telt. 
Maar,” waarschuwt hij: “Als de 
veiligheidssituatie op de dijk na 
plaatsing van slagbomen niet 
voldoende verbetert, zullen we 
mogelijk rigoureuzere maatre-
gelen moeten nemen.”

   

Ingezonden brief

WMO subsidieloket?
Ik reageer met deze brief op 
mensen die niet goed weten 
waarvoor een WMO- loket be-
staat. Het is in ieder geval geen 
subsidieloket. De WMO staat 
o.a. voor mee kunnen doen in 
het maatschappelijke verkeer, 
zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen in een 
passende woning. Dus mensen 
helpen die met de gebruikelijke 
middelen niet meer mee kun-
nen doen in de maatschappij. 
Of dit niet meer kunnen door 
een blijvende lichamelijk en/of 
geestelijke beperking.

De WMO is er niet voor thera-
peutische doeleinden zoals b.v. 
meer bewegen. Dus als iemand 

een driewielfiets wil om meer te 
gaan bewegen en dat gaat niet 
meer op de tweewielfiets, dan 
wordt de driewielfiets terecht 
afgewezen. Zou de driewiel-
fiets aangevraagd worden om 
mee te kunnen doen met een 
fietsgroep, met de partner gaan 
fietsen, met de (klein) kinde-
ren te fietsen naar b.v. school. 
Dan zou deze mogelijk wel 
toegewezen kunnen worden 
(uiteraard als je een medisch 
probleem hebt). De WMO is al 
onbetaalbaar geworden voor 
de diverse gemeenten. Ik ben 
zelf WMO- consulent (niet bij 
Wijdemeren overigens) en ik 
merk regelmatig dat inwoners 
denken dat er bij de WMO 

aangeklopt kan worden voor 
financiële ondersteuning voor 
de aanschaf van b.v. driewiel-
fietsen, bakfietsen en andere 
hulpmiddelen. Ik denk dat wij, 
de WMO- consulenten, dit be-
ter aan de inwoners moeten uit-
leggen tijdens een huisbezoek 
en/ of telefonische indicatie.

Noot: WMO- consulenten ma-
ken de wetgeving en de ver-
ordening niet, wij voeren deze 
slechts uit. De politiek is aan 
het woord als er aan deze re-
gels iets veranderd moet wor-
den.

Yvonne Morriën. WMO- consu-
lent

   

GooiTV
WIJDEMEREN
In TV Magazine is er een 
compilatie van diverse items 
die betrekking hebben op de 
aanstaande feestdagen, zoals 
de Santarun in Bussum en de 
kerstlichtjestocht in Loosdrecht. 

Er is het gesprek met de burge-
meester van Wijdemeren, Crys 
Larson. Herman Stuijver leidt 
het gesprek. De stagiaires van 
GooiTV gaan voor de laatste 
keer dit kalenderjaar de straat 
weer op, op zoek naar reacties 

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

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Wij wensen alle watersporters 
een fi jne en gezellige kerst toe

Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum

035-6252 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl

Landgoed Zonnestraal  

fijne Kerstdagen
stralend

gezond 2015

FANTASTISCHE FEESTDAGEN 
GEZOND 2020

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

WENST U
GEZELLIGE FEESTDAGEN 

EN EEN
GEZOND 2023 TOE

Landgoed Zonnestraal  

fijne Kerstdagen
stralend

gezond 2015

FANTASTISCHE FEESTDAGEN 
GEZOND 2020

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

De praktijk is gesloten vanaf maandag 26 december.
Maandag 2 januari staan we weer voor u klaar.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

BETAALBAAR WITGOED

Whirlpool Wasmachine
1600 T - 8 Kg

€ 429,-
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Sarah Cuiper wil dit weekblad  
nog beter maken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN 
Sinds begin december 
loopt Sarah Cuiper stage 
bij onze weekbladen. Ze 
wil graag meer leren over 
de lokale journalistiek. En 
ze heeft de ambitie om met 
een uitgebreid lezerson-
derzoek de kwaliteit van 
het Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster te verbe-
teren.

“Ik ben opgegroeid in Korten-
hoef en ben na het vwo op het 
A. Roland Holst College naar 
Utrecht vertrokken om daar 
Journalistiek te studeren aan 
de Hogeschool Utrecht. Inmid-
dels zit ik alweer in het vierde 
en laatste jaar van de oplei-
ding, dat betekent: stage! De 
afgelopen drie maanden heb 
ik stage gelopen bij de NOS 
op de Binnenlandredactie als 
bureauredacteur voor radio, 
tv en online. In drie maanden 
heb ik enorm veel geleerd en 
nu neem ik die nieuwe kennis 
mee naar de volgende stage 
voor Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster. Onder be-
geleiding van Herman Stuijver 
en Gert Hagen ga ik tot eind 
januari aan de slag als redac-
teur en hoofdredacteur.”

Waarom deze weekbladen
“Weekblad Wijdemeren is een 
vertrouwde plek voor me. Als 
eerstejaars journalistiekstu-
dent heb ik mijn eerste artike-
len voor dit blad geschreven. 

Hier is het allemaal begonnen. 
Ik hoop te leren hoe de lokale 
journalistiek in zijn werk gaat 
en veel ervaring op te doen 
in het vak. Het leren over het 
hoofdredacteurschap is nog 
erg nieuw voor me en een vol-
gende stap in de journalistiek.” 
Haar eerste indruk is dat de 
mensen deze huis-aan-huis-
bladen goed weten te vinden. 
“We krijgen zo enorm veel in-
put vanuit de dorpen! Dat is 
mooi om te zien. Ik wil probe-
ren landelijke thema’s die spe-
len in het land te vertalen naar 
gemeente Wijdemeren. Hoe 
kijken onze bewoners naar 
deze thema’s? Wat is belang-
rijk voor hen?”

DOE MEE AAN HET 
LEZERSONDERZOEK

Lezersonderzoek
Om daarachter te komen vindt 
Sarah het belangrijk om te we-
ten wie de lezers van de bla-
den zijn en waar zij behoefte 
aan hebben. Vandaar ook het 
lezersonderzoek. “Ik hoop 
meer te leren over de lezers 
en hoe we de bladen nóg be-
ter kunnen maken. Het lezer-
sonderzoek houdt in dat lezers 
van de weekbladen een aantal 
vragen invullen over wie zij zijn 
en wat zij van het blad vinden.” 
Ze roept iedereen op om mee 
te doen. “Als je meedoet als 
lezers dan kan je je mening 
laten horen. Vind jij dat het te 
weinig gaat over politiek? Laat 
het weten! Wil jij meer lezen 
over andere inwoners van de 

dorpen? Vul het onderzoek 
in! Met deze informatie kun-
nen we de weekbladen beter 
afstemmen op de lezers, zo-
dat het leesplezier bevorderd 
wordt.”

Uitslagen
Sarah Cuiper zal alle uitsla-
gen verzamelen en verwerken 
in een aantal actiepunten. De 
meningen worden gecategori-
seerd en dan wordt gekeken 
naar welke zaken het meest 
genoemd worden en kunnen 
we daarmee de bladen ver-
beteren. Dit zal eind januari 
gebeuren. Meer info: zie onze 
bladen en kijk ook bij de su-
permarkten voor vragenformu-
lieren. Vragen: sarah@dunne-
bier.nl

Nieuw-Loosdrechtsedijk 133
1231 KR Nieuw-Loosdrecht

tel. 035-582 11 92
www.hallinckveld.nl

Wij wensen u
fijne feestdagen

en een 
RUITERLIJK 2020

Wij wensen u
fi jne feestdagen

en een 
RUITERLIJK 2023

Nieuw-Loosdrechtsedijk 133
1231 KR Nieuw-Loosdrecht

Tel: 035-582 11 92  -  www.hallinckveld.nl

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

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

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

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

Wij wensen u
fijne kerstdagen 

en een comfortabel 
2023!

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

Nootweg	43A
1231CR
Loosdrecht
TEL:	035-5825919

Meenthof	22	
1241CP
Kortenhoef
TEL:	035-5446673

QQuuee CChhuullaa
Fashion, lifestyle en accessoires

Que Chula

Que Chula wenst U
hele fijne feestdagen.

Met vooral heel veel gezondheid, 
liefde en een nog veel mooier 2023.

Wij hopen U ook in het nieuwe
jaar weer te zien.

quechula_loosdrecht_kortenhoef

  

Lezersonderzoek
De Nieuwsster

Scan de
QR-code!



Het was net voor corona uitbrak in 
Nederland. Jon Wattimena, opge-
groeid in Loosdrecht, keek op NPO 
naar een televisieverslag van de her-
denking van de komst van de eerste 
generatie Molukkers in Nederland. 
‘’De burgemeester van Tiel zei op een 
gegeven moment dat Tiel en andere 
gemeenten de kosten voor de graven 
van de eerste generatie Molukkers 
overnamen.’’ Dat zette Wattimena aan 
het denken. Op de algemene begraaf-
plaats in Loosdrecht zijn dertien gra-
ven, waaronder die van Jons vader. 

Samen met Loosdrechtenaar Scato Leunura 

heeft hij zich sterk gemaakt om de kwestie, 

namens de Molukse gemeenschap, onder de 

aandacht van het bestuur in Wijdemeren te 

brengen. Met succes, de gemeente neemt 

de kosten voor de grafhuur over van de na-

bestaanden tot 2050. Minstens zo belangrijk: 

Wijdemeren erkent het leed van de Molukse 

gemeenschap. Ook ondersteunt de gemeente 

de wens om het verhaal van de Molukkers in 

Wijdemeren onder de aandacht te brengen. Er 

zijn plannen voor herdenkingen op de begraaf-

plaats van Loosdrecht, een maquette of andere 

manieren om het verhaal van de Molukkers in 

Loosdrecht te vertellen. 

Dat is beslist geen bitter verhaal, althans niet 

voor de kinderen die hier zijn opgegroeid. 

‘’Ik heb een geweldige jeugd in Loosdrecht 

gehad’’, zegt Scato, in het dagelijks leven 

activeringsmanager voor jongeren die op 

het verkeerde pad zijn geraakt. ‘’We speel-

den volop met Nederlandse vriendjes in een 

gastvrije omgeving en hebben beide goede 

banen gevonden’’, vat hij bondig samen. ‘’Onze 

ouders hebben er alles voor over gehad om 

ons te laten slagen’’, vult Jon aan. Zelf hadden 

ze die kans niet. Jon is begonnen bij de PTT 

Telegraaf, een voorloper van KPN Telecommu-

nicatie en werkte daarna tot zijn pensioen voor 

Vattenfall.

Stateloos
Het verhaal van hun ouders, of beter de eerste 

generatie Molukkers in Nederland, is bitter. 

‘’Het gaat ons om de erkenning wat hen, de 

mensen die ruim zeventig jaar geleden naar 

Nederland zijn gekomen, is aangedaan.’’ 

Jon schetst de geschiedenis in een noten-

dop. Na de oorlog in Indonesië, bekend als 

de politionele acties die tot 1949 duurden, 

trok Nederland zich terug uit Indonesië. Veel 

militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch 

Leger (KNIL) en werknemers van de marine zijn 

naar Nederland gehaald. ‘’De manier waarop 

ze zijn ontvangen, in voormalige concentra-

tiekampen Westerbork en Vught was ronduit 

onwaardig.’’ Het Nederlanderschap kon pas 

rond 1961 worden aangevraagd. Tot die tijd 

waren ze stateloos.

De eerste generatie is voorgehouden dat ze 

terug zouden gaan naar Ambon. Maar van de 

beloofde terugkeer is niets terechtgekomen. 

Indonesië ging niet akkoord met de onafhan-

kelijkheid van de Molukken. Anno 2022 weegt 

het in de Molukse gemeenschap heel zwaar 

dat de ouders niet op hun geboortegrond zijn 

begraven. ‘’Ze hebben er niet om gevraagd om 

naar Nederland te gaan.’’ Met het overnemen 

van het betalen van de grafhuur, wordt in elk 

geval erkend dat de Nederlandse overheid ver-

antwoordelijkheid draagt voor het lot van de 

Molukkers. Al had de Molukse gemeenschap in 

Loosdrecht liever gezien dat de gemeente Wij-

demeren de kosten voor de graven voor altijd 

vergoedt en niet tot 2050. Andere gemeenten 

maken dat voorbehoud immers niet.

‘’Het is vooral belangrijk dat we in gesprek 

blijven’’, spreekt Jon hoopvol uit.  ‘’We hebben 

alle moeilijke momenten in Nederland achter 

de rug. De treinkaping, de gijzeling in de 

school. Nu is de opdracht: hoe kunnen we 

elkaar blijven ontmoeten?’’ Ze hebben beiden 

het gevoel dat de tijd nu, meer dan vroeger, rijp 

is om het verleden te bespreken. Op een open 

en eerlijke manier. Dat is iets anders dan eisen 

stellen en het onderste uit de kan willen halen, 

voegt Jon eraan toe. 

Hoe de herdenkingen in Loosdrecht er precies 

uit gaan zien is nog niet bekend. Dat gaan Jon 

en Scato met de Molukse gemeenschap be-

spreken. ‘’Het hoeft niet per se elk jaar of op 5 

mei. Waar het om gaat is dat het verhaal wordt 

verteld. Dat is lange tijd verzwegen’’, schetst 

Scato. ‘’Onze ouders praatten er ook bijna 

nooit over, nu komen de herinneringen boven. 

Dat is heel mooi’’, besluit Jon.

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!
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Kerst: Hoe kijken inwoners 
van Wijdemeren terug op 
2022 en wat wensen ze 
voor 2023?
Zeven bekende mensen die wonen en of

werken in deze gemeente delen vlak voor 

kerst hun gedachten en wensen.

Bekendmakingen
week 51

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

Algeheel vuurwerkverbod 
voor kwetsbare locaties in 
de gemeente Wijdemeren

Poldergoud
Antoinet van de Meent-Wendt
#mooiwijdemeren
Antoinet van de Meent-Wendt

>     Energieklussers gezocht
Energiecoöperatie Wijdemeren doet een oproep 

aan mensen om zich te melden als energieklus-

ser en of energiecoach. Een energiecoach komt 

bij u thuis en inventariseert hoe u kunt besparen 

op de energierekening. Een energieklusser helpt 

inwoners met het aanbrengen van tochtstrips, 

radiatorfolie en andere relatief eenvoudige 

maatregelen. EC Wijdemeren leidt de vrijwilligers 

op. U kunt uw werkzaamheden zelf indelen 

en het werk kost u enkele uren per week. Ook 

energiecoach of klusser worden? Neem contact 

op met Energiecoöperatie Wijdemeren 

via e-mail info@ecwijdemeren.nl.

>     Inzameling GAD gewijzigd
Vanaf 1 januari 2023 gaat de GAD werken met

nieuwe inzamelroutes voor het verzamelen 

van huishoudelijk afval. Dit kan betekenen dat 

de inzameldag anders is dan in 2022. Op de 

website van de GAD kunt u vinden wanneer het 

afval bij u wordt opgehaald. U kunt hiervoor ook 

de app van de GAD gebruiken. De frequentie van 

de inzameling blijft gelijk aan die van 2022. Meer 

informatie kunt u vinden op www.gad.nl.

>     Kerstcadeau voor nop
De kerstman heeft cadeau’s voor alle kinderen 

in de Voor-Nop-Shop in Kortenhoef. Tot en met 

vrijdag 23 december wordt er dagelijks uitge-

deeld tussen 13.00 en 16.00 uur aan de Kerklaan 

8a. Woensdag 22 december is de weggeefwin-

kel ook ’s avonds open tussen 17.00 en 20.00 

uur. De kerstspeelgoedactie is een bewoners-

initiatief dat mogelijk is gemaakt met hulp van 

Buurtkamer 3D, Repair Café en de gemeente.

>     Inzameling kerstbomen
De inzameling van kerstbomen zal anders gaan 

dan de voorgaande jaren. De GAD gaat één ronde

rijden om de kerstbomen huis-aan-huis op te 

halen. Daarnaast start de GAD een proef, samen 

met een aantal verenigingen. Er komen een aan-

tal gebieden in Loosdrecht en Ankeveen waar de 

kerstbomen centraal worden ingezameld. Meer

informatie hierover kunt u vinden op www.gad.nl.

De GAD en verenigingen nemen alleen bomen 

aan zonder pot, kruis of versiering.

>     Actuele schaatsinformatie
Wilt u weten waar geschaatst kan worden in de 

gemeente Wijdemeren? Raadpleeg de website 

van de gemeente www.wijdemeren.nl/nieuws) 

voor de meest actuele informatie over de kwa-

liteit van het natuurijs in Wijdemeren. Via de ge-

meentelijke website kunt u ook doorklikken naar 

de webpagina’s van de ijsclubs en verenigingen.

   ‘Altijd met elkaar in gesprek blijven’  
John Wattimena (links) en Scato Leunura bij het graf van Jons vader op de begraafplaats in Loosdrecht. Foto Margot Brakel (G&E)



Voor de komende jaarwisseling geldt, 
in tegenstelling tot vorig jaar, geen 
algemeen landelijk en ook geen al-
gemeen plaatselijk vuurwerkverbod. 
Samen met de buurtgemeenten volgt 
Wijdemeren het landelijke beleid. Wel is 
een aantal kwetsbare locaties (scholen 
en verzorgingshuizen) aangemerkt als 
vuurwerkvrije zones. Hier mag beslist 
geen vuurwerk worden afgestoken. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) en agenten controleren hier op.

Wilt u vuurwerk afsteken? Dat mag alleen tus-

sen 31 december 2022 vanaf 18.00 uur tot en 

met 1 januari 2023 02.00 uur. Voor een aantal 

zones geldt een absoluut verbod op het afste-

ken van vuurwerk, zowel in de aanloop naar 

het nieuwe jaar als ook tijdens de jaarwisseling 

zelf. Dit verbod geldt ten eerste voor scholen 

en schoolpleinen. Het betreft De Catamaran 

aan het Bleekveld 1, IKC Wereldwijs aan de 

Laan van Eikenrode 51, De Sterrenwachter aan 

de Lindelaan 106 en De Linde aan de Linde-

laan 54 (allen in Loosdrecht).

In Kortenhoef gaat het om de Regenboog aan 

de Elbert Mooijlaan 86, De Curtevenne aan de 

Parklaan 3 en de Sint Antoniusschool aan de 

Zuidsingel 50.

In Ankeveen geldt het vuurwerkverbod voor 

de Joseph Lokinschool aan Hollands End 8. In 

Nederhorst den Berg betreft het de Warin-

school aan de Overmeerseweg 36, de Meester 

Kremerschool aan de Reigerlaan 7 en de 

Jozefschool aan de Dammerweg 7.

Verzorgingshuizen
Ook verzorgingshuizen en seniorencom-

plexen zijn aangewezen als vuurwerkvrije 

zone. Het gaat om seniorencomplex de Em-

tinckhof aan de Eikenlaan 51 en Inovum aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht. 

Veensteate/Veenakker aan de Oudergaarde 1 

tot en met 219 in Kortenhoef valt ook onder 

de regeling evenals Zorgcomplex de Kuyer 

aan de Jozef Israëllaan in Nederhorst den 

Berg. Tot slot geldt Landgoed Eikenrode aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 21 in Loosdrecht 

als vuurwerkvrije zone.

Overigens kunt u bij de receptie van het 

gemeentehuis gratis posters afhalen met een 

oproep om oud en nieuw in uw straat vuur-

werkvrij te vieren.

Verplicht vuurwerkvrije zones in Wijdemeren

Inwoners van Wijdemeren die een 
energietoeslag krijgen, mogen een 
warmtedeken afhalen. Geïnspireerd 
door de bewonersactie Warmte voor 
Wijdemeren deelt Energiecoöperatie 
(EC) Wijdemeren op drie locaties in de 
gemeente gratis elektrische dekens uit. 
Inwoners die een deken mogen opha-
len, hebben daarvoor een brief thuis 
gekregen.

Marjolijn Bezemer van EC Wijdemeren: 

“Steeds meer mensen hebben te maken met 

een hoge energierekening. Wij willen de inwo-

ners die de energietoeslag hebben ontvangen, 

helpen minder energie te gebruiken en toch 

warm te blijven.”

Brief 
Alle inwoners die het afgelopen jaar de 

energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen 

een brief van de gemeente. Met deze brief 

kunnen zij een gratis elektrische deken op-

halen op een van de volgende afhaallocaties: 

Woensdag 21 december tussen 15.00 en 19.00 

uur: Gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht; 

Donderdag 22 december tussen 15.00 en 

19.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 

1 in Nederhorst den Berg; Vrijdag 23 decem-

ber tussen 15.00 en 19.00 uur: De Dodaars, 

Dodaarslaan 16 in Kortenhoef

Let op! De brief geldt als afhaalbewijs! Het is 

belangrijk dat u deze bij u heeft wanneer u de 

deken ophaalt.

Warmte voor Wijdemeren was een spontane 

bewonersactie met name voor gebruikers van 

de voedselbank. Deze actie is nu uitgebreid 

dankzij subsidie van het Rijk in samenwerking 

met gemeente Wijdemeren. Heeft u nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met 

Energiecoöperatie Wijdemeren via info@

ecwijdemeren.nl of bel tijdens kantooruren 

met Marjolijn Bezemer 06 4854 5227. U kunt 

ook een appje sturen naar dit nummer.

Warmtedeken voor mensen met een energietoeslag

Wijdemeren
informeren
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Fijne jaarwisseling!

Iedereen van 12 jaar of ouder kan een 
afspraak maken voor de herhaalprik te-
gen corona met een vernieuwd vaccin. 
Dat kan op de website www.planjeprik.
nl of telefonisch via 0800-7070. U heeft 
daarvoor geen uitnodigingsbrief meer 
nodig. De landelijke overheid heeft 
besloten dat ‘gezonde’ mensen onder 
de 60 jaar geen uitnodigingsbrief meer 
ontvangen. 

De opkomst voor de herhaalprik bij zes-

tigplussers en mensen met een kwetsbare 

gezondheid is goed. De animo voor vaccinatie 

bij inwoners onder de 60 jaar blijkt aanzienlijk 

lager. 

Afwachting 
Mogelijk zijn er inwoners die wel geïnteres-

seerd zijn in de herhaalprik, maar in afwach-

ting zijn van de uitnodigingsbrief. Die is dus 

niet meer nodig. Wel moeten er minimaal 

drie maanden zitten tussen de vorige prik of 

besmetting en de herhaalprik.

Meer informatie is ook te vinden op

www.mijnvraagovercorona.nl 

Herhaalprik tegen corona zonder uitnodigingsbrief

IkPas gaat op 1 januari weer van start. 
Bij deze landelijke actie worden mensen 
opgeroepen een maand geen alcohol 
te drinken. Deelnemers worden zich 
zo bewuster van hun eigen drinkge-
woonten en kunnen zelf ervaren hoe 
het is om een tijdje alcoholvrij te leven. 
Aanmelden kan via www.ikpas.nl.

Ruim acht op de tien volwassenen in de regio 

Gooi en Vechtstreek drinken wel eens alcohol. 

En bijna één op de vijf volwassenen in de regio 

drinkt overmatig (vrouwen meer dan zeven 

glazen per week, mannen meer dan veertien 

glazen per week). Af en toe een glas alcohol 

drinken kan ongemerkt overgaan in een ge-

woonte. IkPas kan helpen om deze gewoonte 

te doorbreken. 

IkPas: alcoholgebruik op pauze 
In januari starten wereldwijd miljoenen men-

sen met een alcoholvrije maand (Dry January). 

In de regio Gooi en Vecht doen jaarlijks hon-

derden mensen mee aan deze actie, georga-

niseerd door IkPas met ondersteuning van de 

GGD Gooi en Vechtstreek. Wethouder Joke 

Lanphen, voormalig huisarts en aanjager alco-

holpreventie in de regio Gooi en Vechtstreek: 

‘’Door mee te doen aan IkPas en de hele 

maand bewust geen drup te drinken, merken 

mensen wat dit doet voor hun gezondheid. 

Veel deelnemers kunnen beter slapen, voelen 

zich na afloop fitter en verliezen zelfs gewicht. 

Voordelen genoeg. Daarom moedig ik ieder-

een aan: Ga de uitdaging aan en bewijs voor 

jezelf: ik houd het vol!’’

Meer ondersteuning 
Voor sommige mensen is een maand geen 

alcohol drinken moeilijker dan ze van tevoren 

dachten. Extra of persoonlijk ondersteuning is 

mogelijk, informatie is te vinden op

www.ggdgv.nl/alcohol. 

Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari 



Tanja Rademaker, Hair Bijouterie Ankeveen
“Ik probeer er een feestje van te maken. Elke dag. Dit jaar en ook volgend jaar. Mijn wens: Laten we vooral oog hebben voor elkaar. 

Mensen die depressief zijn, of gescheiden zijn of in de fi nanciële problemen zitten: een kaartje of armbandje kan zo welkom zijn.” 

Tanja ziet het om haar heen in Ankeveen: “Alles wordt duurder: gas, benzine, boodschappen. Steeds meer mensen die naar de 

voedselbank gaan.” Ze weet als geen ander wat tegenslagen zijn. Een paar jaar geleden had ze nog vier zaken: nagelstyling, 

pedicure, beauty en hairsalons. Toen kwam de coronacrisis. Torenhoge huren, zware lasten, jaren verlies gedraaid. “Als ik was 

doorgegaan had ik mijn huis moeten verkopen.” Maar van tegenslag leer je. “Ik heb nu één zaak en dat brengt veel rust.” Pluk de 

dag, is Tanja’s parool. Liefst met anderen. “Ik heb in het voorjaar een feest gegeven voor onze klanten bij het theater aan het water. 

Er kwamen driehonderd mensen. Het was zo geweldig. Als je doet wat je leuk vindt, is het niet echt werken.”

Co Verhoef,
Bike Totaal Loosdrecht
Ik hoop vooral dat 2023 weer een normaal jaar 

wordt. De afgelopen jaren waren dat niet. Eerst met 

de coronabeperkingen, daarna de oorlog in Oek-

raïne. Alles is zo veel duurder geworden. Kijk naar 

het Journaal en je ziet de ellende voorbij komen.” 

“Ik wens de mensen vooral een gezond jaar toe. Ga 

fi etsen is altijd al ons advies geweest. Als fi etsenmaker 

heb ik profi jt gehad van corona. Mensen konden niet 

meer naar de sportscholen, die gingen dicht en fail-

liet. Ik heb in die tijd heel veel  racefi etsen verkocht. 

Die waren niet meer aan te slepen. Goed voor ons. 

Maar ik had het erg te doen met de ondernemers die 

bui- ten   hun 

schuld geen kant 

meer op konden. 

Daarom, ik 

hoop dat alles 

weer normaal 

wordt komend 

jaar.”

Fijne feestdagen

Wietske van Ierssel, gangmaker in de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne
‘’Het jaar 2022 was een jaar vol crisissen. Het jaar begon met een staartje van de coronapandemie.

En nog maar niet te spreken over alle andere crisissen zoals de klimaatcrisis en woningnood. In 

februari kwam daar de oorlog in Oekraïne bovenop. Mijn man en ik hebben geen moment getwijfeld 

en ons huis opengesteld voor vluchtelingen. Begin maart kwamen twee jonge vrouwen bij ons aan, 

in ons huis in Loosdrecht. Inmiddels is één van de dames terug in Oekraïne en de andere woont in 

Nederhorst den Berg en probeert een leven opbouw te bouwen in Nederland door vooral heel hard 

te werken. Het was een super bijzondere periode. Niet alleen voor ons als gezin. Maar de saamhorig-

heid in de hele gemeente was zo groot. En super hartverwarmend. De inzamelingsactie, de Shop voor 

Nop, het fi ets project, alle hulp van inwoners bij het klaar maken 

van de Drieluik en alle inzet van de gemeente. Ik vind het 

super bijzonder dat ik een klein steentje heb mogen 

bijdragen. Ik heb zoveel bijzondere, lieve mede 

inwoners ontmoet en dat is een verrijking voor het 

wonen in Loosdrecht. 

Mijn wens voor 2023 zal je dus niet verbazen en 

dat is: doe eens iets extra voor een ander. Laten 

we minder gericht zijn op onszelf maar onze blik 

verruimen, kijk naar elkaar. Luister en biedt hulp als het 

nodig is. Want samen bereik je altijd meer dan alleen.’’



 

 Beste inwoners,

Het einde van het jaar komt al weer snel in zicht. In deze donkere dagen is er gelukkig veel dat ook licht 

brengt. Samenzijn, gezelligheid en zorg voor elkaar. Er is ook veel waar ik als burgemeester trots op ben.

De enorme inzet van vrijwilligers in onze gemeente bij alle activiteiten rondom de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen is hier een goed voorbeeld van. Maar er zijn er natuurlijk veel meer: van de vrijwilligers op de 

sportverenigingen, tot de actieve ouders op de scholen, tot de vrijwilligers in de verzorgingshuizen .

Ook ben ik trots op de veerkracht van onze ondernemers. En de betrokkenheid van onze inwoners.

Dat zien we ook weer terug bij de vele activiteiten die in deze periode in onze dorpen worden

georganiseerd. Van de kerstlichtjestocht (Loosdrecht), de kerstafette (’s-Graveland), Nederhorst on Ice

 (Nederhorst den Berg), de lichtjesmarkt (Ankeveen) tot kerstnachtdiensten (onder andere in het Oude Kerkje aan  

 de  Dijk in Kortenhoef). Te veel om op te noemen.

Of u deze dagen nu op pad gaat of thuis blijft: geniet van de feestdagen. Namens het college wens ik u en de uwen fijne feestdagen en een gezond 2023!

We zien u graag op de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Wijdemeren.

Crys Larson, burgemeester

Marjolijn Bezemer, armoedebestrijder
“Begin 2022, nog voor de oorlog uitbrak in Oekraïne, zijn we aan de slag gegaan met het thema energiearmoede. Het was in 

het begin vooral zaak om de doelgroep te bereiken. Dat deden we via scholen, huisartsen en kledingbanken.” Bijna een jaar 

later maakt Marjolijn een eerste balans op. “De armoede is groter en erger geworden. Niet alleen de energie is duurder ge-

worden, alle boodschappen kosten meer. En het zijn niet alleen de mensen met lage inkomens die erdoor zijn getroffen. 

Ook de middeninkomens zijn in de problemen gekomen.”

Voor Bezemer sluit 2023 naadloos aan bij 2022. “Met scholen en de kledingbank hebben we de eerste twee zogeheten 

buurtkastjes geïntroduceerd, één aan de Eslaan in Kortenhoef en in één bij de kerk in Nederhorst. Daarin kunnen mensen 

voedsel en hygiëne-artikelen plaatsen, bestemd voor mensen met geldproblemen. Daar kunnen ze out of the picture op terugvallen.

Er is redelijk veel schaamte.” 

“Ik vind het heel mooi om te zien dat er zoveel initiatieven zijn in Wijdemeren om elkaar te helpen. Dat zag je tijdens corona, toen mensen voor elkaar boodschappen 

deden, en nu weer.”

Bart IJkhout,
voorzitter Nederhorst on Ice
“Het is best wel een vervelend jaar geweest, 2022”, blikt Bart IJkhout terug. De 

voorzitter van de ijsclub doelt op inflatie, financiële problemen bij veel gezin-

nen, maar vooral op de oorlog in Oekraïne die mensen onnoemlijk leed heeft 

gebracht. 

Wat Nederhorst betreft, is er trots en dankbaarheid. “De ijsbaan staat er weer.” 

Het is een enorme prestatie geweest van vrijwilligers en sponsoren. 

Toch zijn er ook wel zorgen omtrent de betaalbaarheid. “De kosten aan energie 

zijn minstens verviervoudigd.” De organisatie ontkwam er dan ook niet aan om 

de tarieven te verhogen. Dat het schaatsen nog enigszins betaalbaar blijft, komt 

omdat de organisatie alle materialen in eigen beheer heeft. “We draaien zonder 

een cent overheidssubsidie.” Steun in de vorm van subsidie, net als zwemba-

den die krijgen, was zeker welkom geweest om de 

gestegen energiekosten deels te compenseren. 

Dat het toch is gelukt om jong en oud van 

het schaatsen te kunnen laten genieten, 

is Nederhorst ten voeten uit. “Er is veel 

saamhorigheid en we kunnen dingen 

goed organiseren.”

“Ik wens de mensen uiteraard een heel

mooi 2023 toe. Vertrouw op eigen kracht.”

Mariëtte Steenvoorden, 
bloemist van
Lobelia in
Kortenhoef
Hoe kil en donker de 

grote wereld deze da-

gen ook is, in Lobelia, 

de bloemenzaak van 

Mariëtte Steenvoorden

in winkelcentrum 

de Meenthof, is 

het gezelliger en drukker 

dan voorgaande jaren. ‘’Vorig 

jaar mocht er  bijna niets vanwege 

de coronabeperkingen. De winkel was dicht. Alleen buiten mocht worden 

verkocht.” Geen leuke tijd. Door kou en verplichte afstand schoot het praatje er 

meestal bij in, vertelt Mariëtte.

Mariëtte wil een toegankelijke bloemist zijn. In de menselijke omgang maar ook 

wat de betaalbaarheid betreft. Mensen moeten bij haar altijd ook voor een klein 

bedrag een bloemetje kunnen kopen. “Voor mij staan bloemen voor warmte, 

voor aandacht die je elkaar geeft. Dat we aan elkaar denken.

Mijn wens voor 2023 is vooral dat we lief zijn voor elkaar. Dat kost maar een 

klein beetje moeite. Maar het maakt nèt het verschil.’”



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding,

   zaaknummer Z.75990 (11.12.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee gebouwen,

   zaaknummer Z.75878 (05.12.22)

- Elzenhof 7: plaatsen 11 zonnepanelen,

   zaaknummer Z.75944 (07.12.22)

- Moleneind 47: vervangen botenhuis,

   zaaknummer Z.75989 (10.12.22)

- Zandheuvel 10: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.75991 (11.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (05.12.22)

- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen drie 

   bomen, zaaknummer Z.75582 (05.12.22)

- berm ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 31 

   bomen, zaaknummer Z.75970 (08.12.22)

- Groenstrook Molenmeent: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75856 (02.12.22)

- voor ’t jagerspaadje 15 en 19: kappen twee 

   bomen, zaaknummer Z.76018 (13.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (05.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (05.12.22)

- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen,

   zaaknummer Z.75876 (05.12.22)

- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen acht 

   bomen in Bosje van Sprenger, zaaknummer 

   Z.75846 (02.12.22)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen vijf 

   bomen, zaaknummer Z.75887 (05.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: vervangen dam-

   wand en steiger, zaaknummer Z.75988 (10.12.22)

- Prinses Margrietstraat 47: wijzigen gevel,

   zaaknummer Z.75845 (01.12.22)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (08.12.22)

- naast Rading 32: kappen boom,

   zaaknummer Z.75954 (08.12.22)

- naast Rading 142: kappen twee bomen,

   zaaknummer Z.76025 (13.12.22)

- Rading 168: kappen vijf bomen,

   zaaknummer Z.75966 (08.12.22)

- nabij Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75965 (08.12.22)

- Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75888 (05.12.22)

- Naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (13.12.22)

Nederhorst den Berg
- Jacob van Ruysdaelstraat 14: plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.75866 (04.12.22)

- Machineweg 42b: bouwen drie bedrijfsgebouw-

   en en bedrijfswoning, zaaknummer Z.75987 

   (09.12.22)

- Middenweg 159: realiseren aanvullende 

   zuiveringsstap afvalwater, zaaknummer Z.75905 

   (06.12.22)

- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (09.12.22)

- ter hoogte van Voorstraat 4: afwijken bestem-

   mingsplan Lentespektakel 2023,

   zaaknummer Z.75891 (05.12.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 27: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.74673 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 29: plaatsen kelder onder carport, 

   zaaknummer Z.73723 (01.12.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaaknummer Z.71508 (01.12.22)

Kortenhoef
- Koninginneweg 73b: wijzigen constructie 

   woning (tweede fase), zaaknummer Z.74978 

   (13.12.22)

- Moleneind 56: bouwen woning,

   zaaknummer Z.73660 (01.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (09.12.22)

- ‘t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen, 

   zaaknummer Z.72839 (05.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (09.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.73863 (01.12.22)

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75462 (13.12.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in 

   koepelzaal, zaaknummer Z.72835 (13.12.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijfswoning naar recreatiewoning,

   zaaknummer Z.60369 (01.12.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   entreegebouw, receptie, kantoor en supermarkt,

   zaaknummer Z.60372 (01.12.22)

- Bloklaan 22 BG04: afwijken bestemmingsplan 

   havengebouw, zaaknummer Z.60373 (01.12.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: aanpassen parkeergarage, 

   zaaknummer Z.75061 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (06.12.22)

Loosdrecht
- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken 2 ap-

partementen in bestaande bouw en verplaatsen 

trainingsstudio, zaaknummer Z.75102 (14.12.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 65: maken aanbouw,

   zaaknummer Z.74878 (06.12.22)

> Aanmeldnotitie m.e.r.- beoor-
deling RZI-Horstermeer, Midden-

weg 159 te Nederhorst den Berg

Op 2 december 2022 heeft het college een m.e.r.-

beoordelingsbesluit genomen voor het plaatsen 

van een ozon-installatie en magnesiumchloride 

doceerinstallatie bij waterzuiveringsinstallatie 

Horstermeer op de locatie Middenweg 159 in 

Nederhorst den Berg. (Z.75365).

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen 

bezwaar worden ingediend, tenzij een belang-

hebbende door de voorbereidingsbeslissing 

rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt.

In een later stadium kunnen zienswijzen worden 

ingediend op het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning. Daarbij kunnen ook eventuele 

zienswijzen tegen de voorbereidingsbeslissing 

worden gegeven. 

> Besluit omgevingsvergunning en 
besluit verklaring van geen beden-
kingen perceel Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 105b, te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van art.

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

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan “Loosdrecht, 

Landelijk gebied Noordoost 2012” ten behoeve 

van de vergroting van het campingterrein aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht. 

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan. 

Stukken ter inzage
De besluiten en ander ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 12 december 2022 gedurende zes 

weken er inzage. U kunt het besluit omgevings-

vergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b, 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-va01

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

> Verwijdering trailer met vaar-
tuig Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op vrijdag 30 december 2022 

met toepassing van bestuursdwang een trailer 

met een vaartuig zonder kenteken die gepar-

keerd staat op het parkeerterrein aan de 
Kooi te Nederhorst den Berg den Berg te 

verwijderen.

Tot en met donderdag 29 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 deze trailer 

met vaartuig door middel van bestuursdwang 

verwijderd gaat worden is op 2 december 2022 

op het voertuig aangeplakt.

> Verkeersbesluiten 

Kortenhoef         
- Van Heumenhof 25, : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (9 november 2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 21 december 2022
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COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Maak hiervoor een afspraak met de administratie van 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Verkeer

Bouwen en wonen



INZAMELING 
KERSTBOMEN 2023

Haal eruit wat erin zit!

Of eerder van uw boom 
af? Breng naar het 
scheidingsstation of knip 
in kleine stukjes voor in de 
groene kliko / container.

Woont u in een pilotgebied? 
Dan ziet u in de inzamelkalender 
een rode kerstboom  in plaats 
van een groene. U wordt verder 
geïnformeerd door uw inzamelpunt. 

INZAMELDAG INZAMELPUNT

GEMIST? INFORMATIE

Overweeg een kunstboom of 
een kerstboom met kluit die 
in de tuin kan tot volgend 
jaar. Wel zo duurzaam!

Overweeg een kunstboom of 
een kerstboom met kluit die 
in de tuin kan tot volgend 

in kleine stukjes voor in de in kleine stukjes voor in de 

We gaan het anders doen! Samen met een aantal lokale verenigingen gaan we 
proefdraaien met inzamelpunten. In zo’n pilotgebied regelt de vereniging de 

inzameling van de kerstbomen en zal hierover lokaal communiceren. Woont u niet 
in een pilotgebied? Dan komen wij vanaf 7 januari één keer langs uw huis om de 

kerstboom op te halen. Wanneer is te zien in de inzamelkalender via website of app. 

Kijk op gad.nl/kerstbomen of u in een pilotgebied woont. 

GEEN GEDOE
MET HALEN EN

WEGBRENGEN?

Bekijk uw inzameldag 
in de GAD App of op GAD.nl
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Hartelijke Kerst
Door: Karin van Hoorn

Vaste prik: Eerste kerst-
dag, familiedag. Moeder, 
zus, broer, kinderen. Al-
tijd. De ronde tafel werd 
groter gemaakt en weken 
van tevoren bladerden we 
in dezelfde kookboeken en 
tijdschriften om ideeën op 
te doen voor de kerstdis, 
en het werd altijd hetzelfde 
menu. “Ik betaal de drank”, 
zei mijn moeder steevast 
elk jaar.

De tafel werd gedekt met een 
zo compleet mogelijk servies, 
Servetten werden gevouwen, 
kaarsen aangestoken, gla-
zen gepoleerd, commerciële 
kerstcd ’s in de cd-speler, en 
de sfeer was…eh…eh…opge-
fokt? Is dat het goede woord? 
De gastvrouw liep met gloeien-
de wangen de tijd in de gaten 
te houden: “Zo laat de kalkoen 
in de oven, zo laat de soep op, 
jij blijft altijd zitten als je moet 
lopen, en ja, loop dan ook niet 
voor mijn voeten,” kortom, een 
‘vredige’ sfeer. Gesprekken 
over niks en over van alles, 
vooral door elkaar, en onze 
moeder, onze mater familias, 
zat aan het hoofd van de tafel, 
keek naar haar gezin en dacht: 
“wat een heerlijke kerst heb ik 
toch!”

We hieven het glas en proost-
ten op een ‘Vrolijk Kerstfeest’. 

De amuse was heerlijk, de 

bouillon koninklijk, de kalkoen 
precies goed. We knikten te-
vreden naar elkaar, tevreden 
met dit kerstdiner, tevreden 
met de sfeer, al was die…eh…
eh….geforceerd? 

En toen stelde mijn zoon op-
eens een vraag aan ons nicht-
je: “Als je nou terugkijkt op het 
afgelopen jaar, waar ben jij 
dan trots op?”

Het was ineens doodstil aan 
tafel. We keken naar mijn 
zoon, we keken naar ons nicht-
je, en we hielden onze adem 
in. Wat? Geen vraag over het 
weer of het werk of een tele-
visieprogramma? Wat moes-
ten we met zo’n vraag over 
‘trots’? We keken elkaar aan, 
voelden ons ongemakkelijk. 
“Nou…waar ben jij trots op?” 
herhaalde mijn zoon vasthou-
dend. Ons nichtje dacht na. 
“Eigenlijk ben ik wel trots op 
het feit dat ik alléén naar Bar-
celona ben geweest, toen het 
uit was met mijn vriend. Ik was 
verdrietig en wilde weg, maar 
durfde eigenlijk niet. Toch ge-
daan! En toen ik daar was, 
alleen in het hotel, voelde ik 
me plotseling heel goed. Het 
was net alsof ik ineens áchter 
de verbroken relatie kon kij-
ken. Alsof ik ineens een gro-
ter geheel zag.” Ze aarzelde 
verlegen. We zwegen. Knikten 
haar toe: “Wat zeg je dat goed! 
Bedoel je dat je jouw situatie 
ineens in een ander licht zag, 
minder verdrietig?” Ze knik-

te. “Precies. Dat maakte me 
trots! En nou wil ik die vraag 
aan mama stellen: Mam, wat 
gaf jou een gevoel van trots?” 
Haar moeder dacht even na, 
overwoog duidelijk of ze zou 
durven, en ja, ze durfde. Ook 
zij durfde zich kwetsbaar en 
open op te stellen en raakte zo 
ons hart.

Het gesprek die avond ging in-
eens over levensvragen. Over 
hoe de jongste haar toekomst 
zag na de middelbare school. 
We luisterden aandachtig, 
moedigden haar aan. Mijn 
moeder zei dat ze trots op haar 
kleinkinderen.”Nee mam, we 
vragen juist wat je zélf vindt, 
waar je voor jezélf trots op 
bent”. Maar dat was voor mijn 
introverte moeder een brug te 
ver. Hinderde niets. We waren 
wie we waren en we mochten 
dat ook zijn. Ineens keken we 
naar elkaar met andere ogen. 
We zagen niet meer alleen de 
geslaagde student, of de ge-
pensioneerde leraar. We za-
gen de vriendschap van de ge-
slaagde student, en de passie 
van de gepensioneerde leraar. 
We zetten onszelf zomaar in 
een ander licht.

De sfeer was ineens eh…
eh…. saamhoriger, vrediger. 
En bij het afscheid voelden 
we: “We hebben elkaars hart 
gezien. Hartelijke kerst, alle-
maal! Tot de volgende!”

   

Verlichte Trekkeroptocht    
Gooi en Vechtstreek
WIJDEMEREN
Na de zeer geslaagde eer-
dere twee edities starten 
op woensdagavond 28 de-
cember de boeren uit Gooi 
en Vechtstreek opnieuw 
hun verlichte trekkers voor 
een rondrit. De trekkerop-
tocht is bedoeld als war-
me kerstgroet in de koude 
winterdagen. Tijdens de 
optocht zullen de versierde 
trekkers zoveel mogelijk 
langs de zorginstellingen 
rijden die als verrassing 
namens de deelnemende 
boeren een kerstpakket 
ontvangen hebben.

Twee startlocaties
De rit wordt anders dan de 
voorgaande edities, in twee 
groepen verreden. Rond 19.00 
uur zullen de beide groepen 
van start gaan. Eén groep 
start in Weesp en rijdt via 
verpleeghuis Hogewey en Vi-
vium Oversingel via de Dam-
merweg naar Nederhorst den 
Berg. Daar rijdt de groep langs 
Amaris De Kuijer en Amaris 
Horstwaarde. Via de Midden-
weg wordt de tocht voortgezet 
en via de Kwakel, zorgcentrum 
Veenstaete gepasseerd. Via 
’s- Graveland rijdt de groep 

richting Loodijk en terug naar 
Weesp.

De andere groep start in Mui-
den.

Ook op dinsdagavond
Woon je in Kortenhoef, Hilver-
sum of Loosdrecht, op dins-
dagavond 27 december zal 
hier ook een verlichte trekker-
tocht gehouden worden. De 
boeren hopen dat er veel toe-
schouwers langs de weg staan 
om de stoet van prachtig ver-
sierde trekkers te bewonde-
ren. Leuk voor alle leeftijden, 
jong en oud. Tot dan!

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:DE specialist in:
Duurzame terrassen Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken Tuintimmerwerken

Groenverzorging Groenverzorging * Groenaanleg  Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen goede gezondheid in 2023!

wenst u fijne feestdagen!

Ondanks de zware tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2023     

                        

Wij zijn gesloten van 
23 december 2022 t/m 2 januari 2023

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2021     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2022     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2021 t/m 3 januari 2022

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2021     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl
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Les over recycling bij Kringloopwinkel Vide
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Op dinsdag is Kringloop-
winkel Vide in Loosdrecht 
eigenlijk dicht. Eigenares-
se Fiona Beije was op dins-
dag 13 december jl. echter 
wel open en dit had een bij-
zondere reden. Zestig leer-
lingen van het Laar & Berg 
College kwamen een les 
volgen voor het vak ‘Huma-
nities’ tijdens een fietsex-
cursie door Hilversum en 
omstreken.

Energy transition
In de lessen werkten de der-
dejaars leerlingen aan een 
project over ‘Energy transition’. 
Tijdens deze excursie bezoch-
ten ze verschillende duurzame 
initiatieven en bedrijven waar 
zij van ondernemers informa-
tie kregen. Zo leerden ze in 
de praktijk over o.a. duurzame 
energie, recycling, natuur en 
wonen. De excursie was on-
derdeel van het curriculum en 
leerlingen werden beoordeeld 
voor hun evaluatie over de dag.

Les bij Kringloopwinkel
De leerlingen waren de dag ge-
start met een inleiding en ver-
toning van de film ‘Bigger than 
us’. Daarna gingen ze, tussen 
12:30 en 15:30 uur, op pad op 
de fiets. Het was helaas flink 
koud, maar ze hielden vol. Het 
was de bedoeling dat de leer-
lingen iets gingen leren over de 
productiestromen, zoals waar 
komen tweedehands produc-
ten vandaan en wie kan daar 
vervolgens weer behoefte aan 
hebben? Welke producten lo-
pen goed of waar is veel vraag 
naar en waarom? Hoe zit het 
met recycling? Hoe zit het met 
de maatschappelijke functie 
van Kringloopwinkel Vide? 
Genoeg te leren over dit maat-
schappelijke onderwerp.

Zestig leerlingen
Fiona Beije: “In 6 groepjes 
van 10 heb ik de enthousiaste 
leerlingen en hun leraar in mijn 
winkel ontvangen. Ik vond het 
leuk om hier aan mee te wer-
ken. Eerst heb ik laten zien 
waar de goederen binnenko-
men. Vervolgens de winkel la-
ten zien en hoe mijn winkel is 
ingedeeld. Daarna heb ik hun 
mijn 10 punten verteld over 
hoe het toegaat in mijn Kring-
loopwinkel.”

10 punten
Volgens Fiona Beije zijn dit 
haar 10 punten: 1 Goede-
ren ontvangen in de winkel 
of goederen ophalen, 2 Alles 
nauwkeurig nakijken, 3 Alles 
testen en eventueel repareren, 
4 Alles goed schoonmaken, 
5 Alles prijzen, 6 Alles in de 
winkel plaatsen per categorie, 
7 Artikelen plaatsen op Face-
book etcetera, 8 Verzoeken 
van klanten registreren en hun 
bellen als iets binnen is, 9 Ge-
kochte goederen worden afge-
rekend en 10 Gekochte goe-
deren worden meegegeven in 
een gerecycled tasje.

Opdracht
Fiona Beije: “Ik had een lege 
tafel in de winkel staan. De 
leerlingen dienden als op-
dracht deze tafel te vullen met 
tweedehands spullen uit mijn 
winkel met als doel een volle 
Kersttafel met alles erop en 
eraan te realiseren. Denk aan 
een mooi tafelkleed, bestek, 
servies, wijnglazen, servetten, 
kaarsen in kandelaars en nog 
veel meer. We hebben alles 
voor een goed gedekte Kerst-
tafel. De leerlingen hadden 
goed hun best gedaan met in 
elke groep een eigen versie 
van een volle Kersttafel.”

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Wenst u prettige kerstdagen
BOSMAN-BOUW

AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NLBOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2023!

Lezersonderzoek
De NieuwsSter

Scan de
QR-code! Open de

camera-app of QR-code-app op
uw mobiele telefoon en richt deze
op de hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon kunt u dan
het onderzoek invullen.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Hele fijne feestdagen en een gezond

en gekapt 2023 toegewenst!

Wout Jolanda Ineke Isabel
Kapsalon • Schoonheidssalon • Cryolipolyse

Nootweg 61 • Loosdrecht • tel. 582 72 21

www.knippandje.nl
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Foto van de Week

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

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

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

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

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

Laatste Foto van de Week 2022: (v.l.n.r.) onze fotografen Ton Keizer, Helga Jansen, Marco van der Roest en Edgar Broekman wensen u Fijne Feestdagen.



Woensdag 21 december 2022
19

Sypesteijn
LOOSDRECHT
Wij wensen alle vrijwilli-
gers, bezoekers, vrienden, 
zakenrelaties en alle bewo-
ners alvast prettige feest-
dagen en een gelukkig, ge-
zond en positief nieuwjaar. 
Speciale dank daarbij gaat 
uit naar alle vrijwilligers 
die met hun onvermoeiba-

re inzet het voortbestaan 
van Sypesteyn mogelijk 
maken.

Wij verwelkomen u ook vol-
gend jaar weer graag bij Kas-
teel-Museum Sypesteyn.

Bestuur en directie Kas-
teel-Museum Sypesteyn

Afwisselend kerstconcert Fun4all 
en Snowe
Door: Fanouritsa Brand

LOOSDRECHT
En toen werd het ineens 
verraderlijk glad. Na een 
paar enorm koude dagen, 
begon het donderdag-
avond 15 december plot-
seling te regenen. Zou het 
publiek nog wel de tocht 
durven maken naar de 
Sijpekerk in Nieuw-Loos-
drecht? Daar was voor het 
eerst weer sinds twee jaar 
een kerstconcert door het 
jongerenkoor Snowe o.l.v. 
Jacky Southam en het ge-
mengd koor Fun4all o.l.v. 
Pieter van den Dolder uit 
Loosdrecht.

Aangekomen bij de kerk werd 
er al met zout gestrooid en het 
pad was feeëriek versierd met 
potjes met kaarsjes erin. Zo 
sfeervol. Het licht van de kerk 
nodigde ons uit om naar bin-
nen te komen. Gelukkig bleek 
de kerk vol te zijn. Het publiek 
had zich niet laten tegenhou-

den door de gladde wegen.

Energiek en met kleuring
Het concert werd geopend 
door Fun4all met ‘Bye bye little 
tiny child’. Stemmig, rustig en 
a capella. Dit lied is een ‘Co-
ventry Carol’ en een Engels 
kerstlied uit de 16e eeuw en 
vertelt het kerstverhaal. Daar-
na verwelkomde de dirigent 
van Fun4all het publiek. Er 
was geen concertprogramma 
en de koren zouden ons ver-
rassen met een programma 
met kerstliederen uit het ‘Ame-
rican Songbook’ en bekende 
en onbekende christelijke lie-
deren. De avond werd afge-
wisseld tussen stukken voor 
Fun4all al dan niet samen met 

Snowe en Snowe alleen. De 
klank in het Snowe-koor was 
alsof er engeltjes neerdaal-
den. Helder, energiek en blij. 
Waarbij de meerstemmigheid 
prachtig te horen was. Fun4all 
beschikt over veel mannen 
(wat in korenland toch wel bij-
zonder is), waardoor de kleu-
ring van het koor vol is. De 
koren zagen er prachtig uit. 
Fun4all was gekleed in zwart 
met een rood accent en Sno-
we had zwarte jurkjes met 
sterretjes aan. De belofte, dat 
het een afwisselend program-
ma zou worden met de variatie 
tussen het energieke, jonge en 
bewegelijke Snowe en het wat 
statischer Fun4all, is helemaal 
waargemaakt.

   

Kerstnacht op het Lindeplein
LOOSDRECHT
Op kerstavond toveren de 
vrijwilligers van Stichting 
Sloep het Lindeplein om 
tot een feeëriek plein met 
kerstbomen, lichtjes, glüh-
wein en warme chocolade-
melk. Jongerenkoor Sno-
we met band zorgt voor 
de muzikale omlijsting met 
prachtige kerstliedjes.

Om in deze kerstsfeer te blij-
ven: Komt allen tezamen op 
het Lindeplein op zaterdag 24 
december vanaf 23.00 uur. 
Een fantastisch moment voor 
Loosdrechters om warmte, 
liefde en gezelligheid te delen 
met mooie muziek, een goed 
gesprek, een lekker glaasje en 
natuurlijk om elkaar fijne feest-
dagen te wensen.

Deze kerstluister wordt u 
aangeboden door Snowe en 
Stichting Sloep en mede mo-
gelijk gemaakt door o.a. Ome 
Joop, Veerman Makelaars, 
Tempo Voorneveld, Barry van 
de Bunt Groen & Civiel, Ri-
chard de Wild, Ottenhome en 
Sligro Hilversum. Heel graag 
tot 24 december!

KERSTNACHTDIENST 

Thema: 

DE TOEKOMST 

 

Sijpekerk Loosdrecht 
24 december 2022 | 22.00 uur  

 

Predikant: ds. Heikoop  

Organist: Gert de Lange 

M.m.v. de Jeugdband 

 

  

Foto: Paul van Catz
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Fijne feestdagen
en een gelukkig 2023!


