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 Brandweerwagen vast op Nieuw-     
Loosdrechtsedijk
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    Op dinsdagmiddag 10 
januari jl. werd ik getipt 
door een ongeruste inwo-
ner. Hij vertelde mij het 
volgende: “Ik woon aan 
de Nieuw-Loosdrechtse-
dijk in Boomhoek en tot 
mijn verbazing zag ik een 
bestelbusje vast komen te 
zitten aan de zijkant van 
de weg.

    Hij zat vast tot aan de onder-
kant van de auto. Zelf wegrij-
den lukte niet en hij werd door 
een andere auto weggesleept 
uit de modder. Mijn verbazing 
werd echter nog groter toen ik 
niet veel later een brandweer-
wagen met blauwe zwaailich-
ten aan zag komen vanuit de 
richting Nieuw-Loosdrecht 

en deze tevens volledig vast 
kwam te zitten aan de rechter-
kant van de weg. Je woning 
zal maar in brand staan of 
iets dergelijks. Echt een ge-
vaarlijke situatie. Ik vind het 
niet normaal. Kijken wat er 
gebeurt als het donker wordt!”

    Gaslek
    Volgens de brandweerlieden 
waren ze op weg naar een 
gaslek. Dit gaslek zat onder 
de pas aangelegde nieuwe 
weg in Boomhoek. Protocol is 
dat eerst de brandweer wordt 
ingelicht en daarna Liander, 
die het gaslek gaat dichten. 
De brandweerauto zat flink 
vast en kon niet uit eigen 
kracht loskomen. Gelukkig 
kwamen de werklui, die aan 
de nieuwe weg werken, hel-
pen met een kraan. Na enke-
le minuten wist de kraan de 

brandweerauto los te krijgen, 
zodat de brandweerauto as-
sistentie kon verlenen inzake 

het geconstateerde gaslek. 
Ondertussen kwam de auto 
van Liander aanrijden met ge-

specialiseerde personen, die 
zich gingen ontfermen over 
het gaslek.

    Wees alert
    Geconstateerd werd dat en-
kele automobilisten vast kwa-
men te staan als ze teveel 
naar de rechterkant uitweken. 
De berm is door de werk-
zaamheden enorm zacht en 
modderig geworden, mede 
door de regen. Vastzitten wil 
niemand en het levert sowie-
so een hoop tijdverlies op. 
Ook voor de auto’s, die stil 
komen te staan als een vast-
zittende auto wordt losgetrok-
ken. Het aanleggen van een 
nieuwe weg gaat niet altijd 
zonder problemen. Het vast-
zitten van een brandweerauto 
en diverse andere auto’s zijn 
hier het voorbeeld van. De 
wegwerkers adviseren ieder-
een alert te zijn.   

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

START VERKOOP:

5 maart

(op afspraak))

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

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

SUCCESVOL VERKOCHT

Ruysdaellaan 31,  Loosdrecht

Onze kantoren

(op afspraak)

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

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

Nieuw jaar met nieuwe woonwensen?
Wij staan u bij met deskundige hulp!
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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?

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

• 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

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Gezocht : vakantie maatje
Voor de maanden juni en 
September in Frankrijk. 

Heb vaste staanplaats met
eigen caravan Zuid Oost Fr
Nog genoeg tijd om elkaar

te leren kennen 
Tel: 06 27598921.

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

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

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 – 18.00 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 19 t/m woensdag 25 januari.

RUNDER RIBEYE STEAK
KIPSHOARMA PAKKET 
vlees, 4 pita’s en knoflooksaus

ECHTE SLAGERS
BOTERHAMWORST
VLAAMSE ZACHTE 
METWORST
DE LEKKERSTE LASAGNA

100 gram

400 gram

150 gram

100 gram

400 gram

€ 3,98
€ 8,95

€ 1,75

€ 1,98

€ 5,98

Hele week:

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!
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 In 2023 vooral ‘in gesprek gaan’
    Nieuwjaarsreceptie Wijdemeren

    Door: Sarah Cuiper

    WIJDEMEREN
    “Alles kunnen we aan” 
waren de slotwoorden van 
burgemeester Crys Larson 
tijdens de Nieuwjaarsre-
ceptie van het gemeente-
bestuur. Met vertrouwen 
kijkt mevrouw Larson 
vooruit naar 2023 na wat 
zij ‘3 jaar crisis-burge-
meesterschap’ noemde.

    Met twee jaar coronapande-
mie die ons leven gedeeltelijk 
lam legde en de rampzalige 
vlucht van veel Oekraïners 
uit het oorlogsgebied naar het 
veilige Nederland en dus ook 
naar Wijdemeren. Ze was vol 
lof over de opvang in onze 
dorpen met ‘een peloton vrij-
willigers’. Daarnaast stipte 
ze de vele crises aan die ons 
land teisteren, van stikstof tot 
energieprijzen en van boze 
boeren tot de stijgende infla-
tie. Ook wees ze kort op de 
belabberde financiële situatie 

waarin Wijdemeren is beland. 
Anderzijds staat Nederland 
in de top 10 van gezondheid, 
inkomens, pensioenen en niet 
te vergeten van geluk. Terwijl 
de ontevredenheid alsmaar 
lijkt toe te nemen, evenals het 
gebrek aan vertrouwen in de 
overheid. De burgemeester 
citeerde Arno Visser, schei-
dend voorzitter van de Alge-
mene Rekenkamer, die het 
Huis van Thorbecke (1848), 
het solide bouwwerk van de 
staatsorganen, nu vergeleek 
met het Huis van Escher, met 
veel ingewikkelde lijnen en 
vervreemd van de burger.

    Ontdekkingstocht
    Crys Larson gelooft in het ge-
sprek met de bewoners. Dat 
biedt volgens haar kansen 
om naar elkaar toe te groei-
en, in een Wijdemeren waar 
het gemeenschapsgevoel nog 
sterk aanwezig is. “Het biedt 
geen pasklare oplossingen, 
maar ik zie het als een ontdek-
kingstocht”. Zonder te snel te 

oordelen, maar met respect 
voor elkaars positie, waarbij 
meningen niet direct als feiten 
moeten worden geserveerd. In 
Wijdemeren moet dat kunnen, 
in een gemeenschap ‘die uit-
blinkt in het menselijk contact’.

    Erepenning
    Na het proosten op het nieuwe 
jaar, volgde nog een verras-

sing. De burgemeester begon 
met spreken over iemand die 
altijd het gesprek aangaat 
met bewoners, iemand met 
een onvermoeibare inzet voor 
de gemeenschap van Wij-
demeren. Het ging hier om 
onze eigen redacteur: Her-
man Stuijver. Als dank voor 
zijn werkzaamheden op het 
gebied van cultuur, educatie, 

sport en journalistiek ontving 
hij de gemeentelijke erepen-
ning. Compleet overdonderd 
en verrast nam Herman de 
onderscheiding in ontvangst. 
Dankbaar gaf hij nog een kor-
te speech en sloot hij af met 
de volgende woorden: “Ik ga 
met deze onderscheiding trots 
door het leven, heel erg be-
dankt.”   

 Pleidooi tweerichtingsverkeer      
Nieuw-Loosdrechtsedijk
    Door: Herman Stuijver

    LOOSDRECHT
    De bewonersvereniging 
Muyeveld-St. Pieter geeft 
niet op. In een brief aan de 
gemeenteraad pleit de ver-
eniging ervoor om twee-
richtingsverkeer bij de 
wegwerkzaamheden aan 
de Nieuw-Loosdrechtse-
dijk in te stellen.

    Vanaf 9 januari heeft de ge-
meente Wijdemeren slagbo-
men laten plaatsen aan beide 
zijden van het weggedeelte. 
Daarnaast hangen er camera’s 
om overtreders op heterdaad 
te betrappen. Verantwoordelijk 
wethouder Zagt was genood-
zaakt om tot deze ingrijpende 
maatregel over te gaan, omdat 
het sluipverkeer uit de hand 
dreigde te lopen. Velen reden 
gewoon tegen de rijrichting in, 
hetgeen overlast oplevert voor 
de wegwerkers. Bovendien 
was er ergernis over asociaal 

gedrag en scheldpartijen rich-
ting de verkeersbegeleiders. 
Ook politie, brandweer, am-
bulance klaagden over de ge-
vaarlijke situatie op de smalle 
zandweg.

    Kan wel
    De bewonersvereniging, nu 
verenigd in het initiatief NLD 

tweerichting, denkt dat twee-
richtingsverkeer wel mogelijk 
is. Ze hadden daarmee goede 
ervaringen tijdens de kerstva-
kantie. Toen er geen wegwerk-
zaamheden waren. Volgens 
deze bewoners is de veiligheid 
nimmer in het geding geweest. 
Ze schrijven dat de wethouder 
met de geplaatste slagbomen 

‘met deze buitenproportione-
le beslissing carte blanche 
neemt, zonder toestemming 
(van de raad- red.) voor bud-
get overschrijdende maatre-
gelen’. NLDtweerichting vreest 
dat ‘door dit soort irreële maat-
regelen het budget voor dit 
project gierend uit de hand 
loopt’. Men pleit ervoor de dijk 

gedurende de werkzaamhe-
den alsnog in twee richtingen 
open te houden.

    De werkzaamheden aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk duren 
tot eind maart. In oktober 2023 
begint men aan deel twee, tot 
april 2024.   

      

      



Woensdag 18 januari 2023
4

Reactie Woningstichting Vecht en 
Omstreken
Kapotte lift Godelindehof

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
De lift in de Godelindehof 
1-20 was van 23 december 
tot en met 5 januari kapot. 
Daardoor zaten veel ou-
deren met de feestdagen 
alleen thuis en konden zij 
niet het appartementen-
complex uit.

Woningstichting Vecht en Om-
streken heeft de bewoners 
op maandag 10 januari een 
brief gestuurd. De tekst was 
als volgt: ‘Beste meneer ….., 
Hierbij willen wij u informeren 
over de liftstoring die laatst is 

geweest. Rond Kerst en de 
jaarwisseling heeft de lift in 
storing gestaan. Er was een 
leveringsprobleem voor een 
van de onderdelen. Hierdoor 
heeft de lift veel langer stil ge-
staan dan gewenst.

Communicatie
Hierover is niet goed gecom-
municeerd door het liftbedrijf 
en daardoor ook niet door 
ons. We begrepen dat bewo-
ners hierdoor een onplezierige 
kerst hebben beleefd dat is 
naar om te horen. Wij willen 
hier sorry voor zeggen. Want 
wij willen ook graag hebben 
dat u hier fijn woont.

Gerepareerd
Afgelopen donderdag is het 
onderdeel binnengekomen en 
direct gemonteerd. De liften-

firma gaf aan dat dit een on-
derdeel is wat niet snel kapot 
gaat. En daarom moesten zij 
dit ook bestellen. Dit hebben 
ze niet standaard op voorraad. 
Wij gaan er vanuit dat u weer 
lang zonder problemen ge-
bruik kunt maken van de lift.’

Zoals uit de brief blijkt is er 
sprake van miscommunica-
tie tussen het liftbedrijf en de 
woningstichting. Dit resulteer-
de in weinig communicatie 
naar de bewoners toe. Philip 
Zeelenberg, projectopzichter 
Vecht en Omstreken, vindt 
het voorval heel vervelend; 
“De communicatie is een aan-
dachtspunt, het liep ook deels 
mis door Kerst en de vakan-
tie”. De lift in de Godelindehof 
werkt gelukkig weer, daar zijn 
de bewoners blij mee.

   

Themacafé Virtuele   
wereld

LOOSDRECHT
Op woensdag 18 januari is 
er in de bibliotheek Loos-
drecht van 10:00-12:00 uur 
een Themacafé rond het 
thema ‘Duik in de fantasti-
sche virtuele wereld’.

Ga je mee de ruimte in? Of 
ontdek je liever de mooiste 
plekken op aarde? Virtual 
Reality (VR) is een computer-
techniek waarbij het lijkt alsof 

je in een andere werkelijkheid 
bent. Door een speciale VR-
bril wordt de zichtbare werke-
lijkheid simpelweg vervangen 
door computer gegenereerd 
beeld.Tijdens dit themacafé 
kun je met zo’n VR-bril een ge-
heel andere omgeving verken-
nen! Voor alle leeftijden, onze 
medewerker Koen Smilde leidt 
je rond in deze wondere we-
reld.

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Wij hebben een ruim 
assortiment boerenkaas

Kom in onze boerderijwinkel kijken en laat u 
verassen door ons ruime assortiment streekproducten
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15% van de grote daken heeft    
zonnepanelen
WIJDEMEREN
Op ongeveer 15% van alle 
grote daken in onze ge-
meente liggen zonnepa-
nelen. Nog eens 10% van 
de eigenaren is van plan 
zonnepanelen te leggen in 
2023. Niet zo gek, want er 
valt geld te verdienen met 
je dak.

Dat beamen ook Wim en Peter 
van kerstgroenkwekerij Andro-
meda in Loosdrecht. Op hun 
daken liggen 98 panelen en 
dit voorjaar plaatsen ze nog 
eens 40 panelen op de grond. 
Hierdoor wekken ze voldoen-
de stroom op voor alle (huur)
huizen en hun mini-camping. 
“Onze campinggasten ver-
bruiken meer stroom. Elektri-
sche kachels, koelkasten en 
zelfs airco’s zijn steeds vaker 
gangbaar.” Maar Wim en Pe-
ter doen meer. Op het dak van 
hun kas liggen 22 zonnecollec-
toren die van het voorjaar tot 
het najaar warm water leveren 
voor hun huis en de camping-

douches. Gerooide bomen 
van de kwekerij verdwijnen in 
een kachel die vervolgens het 
huis verwarmt. Daar komt bin-
nenkort ook een warmtepomp 
bij. De heren zijn verder bezig 
met een waterbatterij die zon-
ne-energie opslaat in de vorm 
van warm water dat gebruikt 
kan worden voor de douches. 
Hierdoor is geen grotere elek-
triciteitsaansluiting nodig. De 
verduurzaming van hun bedrijf 
is mede ingegeven door de wil 
om klimaatverandering tegen 
te gaan. Wim en Peter zien als 
geen ander wat de verande-
ring van het klimaat betekent. 
Door het uitblijven van vorst in 
de winter en extreme hitte en 
droogte in de zomer groeien 
hun coniferen minder goed. 
Dat zorgt voor 10% minder 
productie.

Groot dak?
Wim is ambassadeur voor de 
Energiecoöperatie Wijdeme-
ren. Net als een aantal andere 
eigenaren van grote daken die 

hun ervaringen met zonnepa-
nelen willen delen en andere 
ondernemers daarmee verder 
willen helpen. Wil jij ook am-
bassadeur zijn? Of heb je een 
groot leeg dak en interesse in 
zonnepanelen? Mail dan naar 
christien@ecwijdemeren.nl. 
De gebiedsregisseurs van de 
Energiecoöperatie Wijdeme-
ren komen graag bij u langs 
voor een gratis dakscan en 
een presentatie met opwek-
mogelijkheden en terugver-
dientijd.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 18 januari: Deze 
week is er weer het poli-
tiek-maatschappelijke discus-
sieprogramma In Derde Ter-
mijn, waarin Ruud Bochardt 
stil staat bij de Voedselbank. 
Daarmee komt ook de stijgen-
de armoede aan bod. Ook is er 
weer ZinTV waarin Annegien 
Ochtman en Annie Schalkwijk 
onder leiding van Leendert 

van der Sluijs en Anne Tuk 
praten over het belang van 
rituelen. 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’. Alle 
programma’s zijn nu te zien in 
HD- kwaliteit.

VACATURE

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

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

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.
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LAMMELAMME
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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VACATURE 
CUSTOMER SUPPORT 

MEDEWERK(ST)ER GEZOCHT!

Ben jij efficiënt, klantgericht en is communi-
catie helemaal jouw ding? Dan ben jij onze 
match! 

Wat ga je doen

· Jij zorgt ervoor dat alle binnenkomende ad-
ministratieve opdrachten en vragen van klanten 
op de juiste manier worden verwerkt. naar de 
leveranciers.
- Klantcontact onderhouden schriftelijk en tele-
fonisch
- Meedenken op een proactieve klantgerichte wijze
- Beheren van de CRM database
- Taken kunnen prioriteren

Jouw talent
Klantgericht zijn, is jouw tweede natuur. Jij streeft 
altijd naar het leveren van de beste service. Je 
bent communicatief vaardig en weet hoe je met 
verschillende klanttypes communiceert. Daarnaast 
ben je stress bestendig en weet je prioriteiten 
te stellen en voel je je thuis in het luxe segment 
waarin wij opereren.

Functie eisen
- HBO werk-denkniveau
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in 
woord en geschrift in Nederlands en Engels
- Klantgerichte instelling
- Proactief en scherp kunnen acteren
- Affiniteit met interieur is een pré

Het team 
Jij maakt onderdeel uit van de afdeling Customer 
Support. Samen vormen jullie een hardwerkend 
team waar iedereen zijn verantwoording pakt. Op 
de afdeling heerst een familiaire sfeer waar ieder-de afdeling heerst een familiaire sfeer waar ieder-de afdeling heerst een familiaire sfeer waar ieder
een voor elkaar klaar staat. Jullie zijn altijd bereid 
om elkaar te helpen en streven ernaar om de 
customer support van Loggere Wilpower naar een 
hoger niveau te tillen.

Wij bieden
Een Customer Support functie (32-40 uur). Een 
zeer prettige en fijne werksfeer in een inspirerende 
organisatie welke continu in beweging is. Pro-
fessionaliteit en passie voor de kwaliteit is onze 
drijfveer. Iedereen die bij ons werkt heeft de kans 
om het verschil te maken en vorm te geven aan de 
verdere toekomst van ons bedrijf. Vanzelfsprekend 
zijn de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming 
met de functie. Het salaris wordt vastgesteld op 
basis van achtergrond en ervaring.

Ben jij de sprankelende, gezellige en accurate 
collega die we zoeken, reageer dan via deze sol-
licitatie button.

Heb je nog vragen of wil je eerst iets meer infor-Heb je nog vragen of wil je eerst iets meer infor-Heb je nog vragen of wil je eerst iets meer infor
matie, neem dan gerust contact op met Dorris 
Hensen van HR via:
Email: jobs@loggerewilpower.com
Nr: 035-6565200

 Loggere Wilpower | Zuidereinde 49 | 1243 KL | ‘s-Graveland 
jobs@loggerewilpower.com | www.loggerewilpower.com

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

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

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



Zelf uw reparatie
 inplannen

Maak gebruik van het nieuwe reparatie-
portaal om uw reparaties te melden! Via 
een keuzemenu komt u direct bij de juis-
te aannemer en kunt u zelf een afspraak 
inplannen. U vindt het reparatieportaal 
op www.vechtenomstreken.nl via de 
button reparatie melden. Uw reparatie 
liever telefonisch doorgeven? 
Bel onze reparatielijn: 0346 74 51 57!

Hoogste punt 
Wilhelminaweg

In Loenen aan de Vecht zijn we bezig 
met de renovatie van 93 eengezinswo-
ningen. In dit project zijn drie wonin-
gen gesloopt vanwege brandschade. 
Het gaat om Kon. Wilhelminaweg 5, 
7 en 9. In december werd het hoogste 
punt bereikt van de drie nieuwe wo-
ningen. Omwonenden en terugkeren-
de huurders kunnen uitzien naar het 
moment waarop de woningen weer 
bewoond worden. Als alles voorspoe-
dig verloopt is dat in maart 2023.

Superbuur 
2022

We vroegen onze huurders om hun 
superbuur te nomineren. Dat zijn 
buren die zich extra inzetten voor de 
leefbaarheid in de wijk. We kregen 
een aantal hartverwarmende nomi-
naties binnen. We kozen hieruit vijf 
superburen. Zij hebben een mooi 
bedankje ontvangen. De verhalen 
achter deze superburen gaan we in de 
loop van 2023 met u delen.

Onderzoek 
huurders-

tevredenheid

Vanaf 1 januari meet Inceptivize voor 
ons hoe tevreden u bent over onze 
dienstverlening. Zij versturen een vra-
genlijst aan nieuwe en vertrokken 
huurders en na reparatie of onderhoud. 
Nieuw is dat u nu sneller een vragenlijst 
ontvangt en dat we bij vragen of klach-
ten contact met u kunnen opnemen. 
Doel is dat we nog meer tevreden huur-
ders hebben. Daar werken we aan vanuit 
onze kernwaarden: verbindend, betrok-
ken en sterk.

Emina, eerste aanspreekpunt 
Sinds een paar maanden is Emina er om ons team te versterken. Zij is mede-
werker Wonen en neemt de telefoon aan. Ze is dus samen met andere collega’s 
uw eerste aanspreekpunt aan de telefoon.

Renovatie keukens, 
badkamers en toiletten

We plaatsten een oproep aan onze huur-
ders om een aanvraag in te dienen voor 
de renovatie van verouderde keukens, 
badkamers en/of toiletten. We kregen 
ruim 260 aanmeldingen binnen. Het 
maximum aantal renovaties dat onze 
aannemers kunnen uitvoeren in 2023 
is daarmee bereikt. Als u zich nu nog 
aanmeldt, zetten we u op de lijst voor 
renovatie in 2024.

Nieuwbouw Breukelen opgeleverd, 
nog veel meer nieuwe woningen nodig

We hebben in Stichtse Vecht een enorm tekort aan betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen. Woningstichting Vecht 
e.o.  wil graag meer nieuwe woningen bouwen. We zijn blij dat we in Breukelen aan de Wilhelminastraat een nieuwbouw-
complex hebben opgeleverd met twaalf appartementen. En we willen graag veel meer en sneller woningen bouwen.

Verdichting 
Mark Drost, directeur-bestuurder van 
Vecht en Omstreken: “We zijn steeds op 
zoek naar mogelijkheden om het aantal 
woningen binnen de contouren van het 
dorp uit te breiden. Buiten de dorpen is 
dit door wetgeving nauwelijks mogelijk. 
En binnen de dorpen zijn de locaties 
schaars. Nieuwe woningen bouwen kan 
vaak alleen door verouderde woningen 
te slopen en er meer, nieuwe wonin-
gen voor terug te bouwen. Verdichting 
noemen we dat. De oplevering van het 
nieuwbouwproject aan de Wilhelmi-
nastraat in Breukelen is daar een mooi 
voorbeeld van.

Nieuwe bewoners
Sjoerd van der Es, manager Wonen van 
Vecht en Omstreken: “Uiteraard is het 
altijd even schrikken wanneer we bewo-
ners vertellen dat we hun huurwoning 
gaan slopen. Maar soms is de woning 
echt te oud om deze nog te renoveren. 
Uiteindelijk hebben de meeste bewoners 
daar wel begrip voor. En we begeleiden 
hen altijd naar een andere woning. Dat 
is maatwerk en dus nemen we daar de 
tijd voor.

Bewoners van een sloopwoning krijgen 
voorrang bij WoningNet (de partij die 
alle sociale huurwoningen verdeelt op 
basis van inschrijftijd en passendheid). 
Bewoners kunnen er ook voor kiezen 
om tijdelijk te verhuizen en uiteindelijk 
terug te keren naar de nieuwbouw. Zij 
krijgen dan een nieuwe, comfortabele, 
levensloopbestendige huurwoning.

Naast bewoners die terugkeren in de 
nieuwbouw aan de Wilhelminastraat, 
komen er  ook bewoners wonen die 
doorstromen vanuit een te slopen com-
plex aan de Schepersweg in Breukelen. 
Deze bewoners wonen nu in verouder-
de flatjes aan het kanaal. Voor deze 15 
flatwoningen bereiden we de sloop en 
nieuwbouw van 57 appartementen voor. 

Ook weer een mooi voorbeeld van ver-
dichting.”

Samenwerken met de gemeente 
en bewoners
Mark Drost: “De urgentie voor het bou-
wen van nieuwe woningen is groot. Een 
woningzoekende jongere moet nu bij-
voorbeeld gemiddeld elf jaar wachten op 
een betaalbare huurwoning in Stichtse 
Vecht. Daartegenover staat de bouw van 
slechts acht betaalbare, sociale huurwo-
ningen in Stichtse Vecht in de afgelopen 
vier jaar. Veel te weinig volgens Vecht en 
Omstreken! 

Naast het gebrek aan bouwlocaties heb-
ben we in de praktijk vaak te maken met 
langdurige procedures en besluitvor-
ming. Het hele proces van planvorming 
tot oplevering duurt gemiddeld vier tot 
acht jaar. We doen daarom een beroep 
op gemeente, raadsleden en bewoners 
om samen met ons te zorgen voor meer 
bouwlocaties en snellere procedures. Sa-
men zorgen we voor voldoende betaal-
bare  huurwoningen in de dorpen van 
Stichtse Vecht. 
De nieuwbouw aan de Wilhelminastraat 
is daar een mooi voorbeeld van. Laten 
we er samen voor zorgen dat er snel 
meer woningen volgen.”

Nieuwe badkamer voor Denise
Het liefst vervangen wij geen badkamer, keuken of toilet in bewoonde staat. Dit 
is namelijk best ingrijpend voor bewoners. Tegelijkertijd willen we wel graag 
onze woningen zo comfortabel mogelijk maken binnen de (financiële en logis-
tieke) mogelijkheden. Daarom bieden we onze bewoners nu ook de mogelijk-tieke) mogelijkheden. Daarom bieden we onze bewoners nu ook de mogelijk-tieke) mogelijkheden. Daarom bieden we onze bewoners nu ook de mogelijk
heid tot vervanging in bewoonde staat onder bepaalde voorwaarden (zie onze 
website). Denise kreeg haar nieuwe badkamer in 2022. Ze is er erg blij mee.

Thuis in het dorp
We hebben een nieuw ondernemings-
plan opgesteld voor de periode 2023 
t/m 2026. Dat deden we samen met 
allerlei betrokken partijen intern en ex-
tern. We hebben onze koers uitgezet met 
daarin een aantal speerpunten:

• Woningen bouwen
• Bestaande woningen verbeteren
• Woonlasten betaalbaar houden
• Dienstverlening en organisatie 
  versterken

Thuis in het dorp
We willen dat onze huurders zich thuis 
voelen in het dorp. Wat is daarvoor no-
dig? In de eerste plaats een goed huis. 
We gaan de komende vier jaar zo’n 360 
woningen verbeteren en duurzamer ma-
ken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat 
we de woonlasten betaalbaar houden. 
Zeker in combinatie met het verbeteren 
van woningen, vraagt dat om zorgvul-
dige overwegingen en beslissingen. We 
willen de komende vier jaar ook meer 
woningen bouwen om de wachtlijsten 
te verkorten. Hierbij zijn we afhankelijk 
van andere partijen en de vergunning-
verlening. Maar we zetten in op 170 
nieuwe woningen in de komende vier 
jaar. Tenslotte is voor het slagen van 
onze doelstellingen een stevige organisa-
tie met een goede dienstverlening nodig. 
Hierop investeren we ook de komende 
vier jaar. U vindt het nieuwe onderne-
mingsplan op onze website. 

Warm ontvangst
Emina vertelt hartelijk: “Ik werk hier 
nu zo’n 2,5 maanden. Maar het voelt 
als langer. Omdat ik me heel snel thuis 
voelde. De mensen zijn erg leuk om 
mee te werken. De sfeer is heel warm. 
Misschien komt dat, omdat Vecht en 
Omstreken een relatief kleine organisa-
tie is. Het is voor mij heel belangrijk 
om met plezier naar mijn werk te ko-
men. En dat doe ik hier.”

Fijne huurders
“Ook de huurders zijn over het alge-
meen heel vriendelijk. Ik  probeer het 
eerste contact aan de telefoon zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Daarbij kan 
ik snel schakelen met mijn collega’s. 
Het samenwerken gaat erg goed, de 
lijntjes zijn kort.”

Werken bij Vecht en Omstreken? Doen!
Er staan op dit moment nog vaca-
tures open. Emina is daarover heel 
duidelijk: “Zelf had ik niet ver-
wacht dat het zo leuk zou zijn. 
Fijne mensen om mee samen te wer-
ken, interessante sector en je kunt echt 
iets betekenen voor de bewoners. Dus 
overweeg je om te solliciteren bij Vecht 
en Omstreken? Doen!”

Emina past perfect binnen ons team. 
Ze is betrokken bij collega’s en bewo-
ners. Ze pakt dingen op en zorgt voor 
een goede afhandeling van vragen. Ze 
denkt mee over verbeterpunten voor 
haar werk en voor de organisatie. Emi-
na is altijd vriendelijk en met haar 
sprankelende verschijning tovert ze een 
glimlach om ieders mond. 

Lekker thuis
Denise woont nu bijna 16 jaar aan 
de Regenboog in Loosdrecht. Denise: 
“Het is een fijn plekje, waar ik me hele-
maal thuis voel. De woonkamer is licht 
en de indeling is praktisch. In de zomer 
geniet ik van het zonnetje op mijn bal-
kon. Het kan in huis dan wel behoor-
lijk warm worden door het platte dak. 
En in de winter wordt het juist fris, 
vooral bij de grote raampartijen. Zodra 
de woningen weer een schilderbeurt 
nodig hebben, krijgen we dubbelglas. 
Voor nu trek ik ’s avonds een extra de-
kentje over me heen. De woningen zijn 
ook wel wat gehorig. Maar alles bij el-
kaar ben ik heel blij met deze woning!”

Nieuwe badkamer
“In oktober werd mijn nieuwe badka-

mer opgeleverd. Gedurende ruim twee 
weken had ik geen badkamer en toilet 
in huis. Er werd een campingtoilet ge-
regeld. En gelukkig kon ik bij familie 
terecht om te douchen. De aannemer 
kwam met een handig schema, waarin 
ik de voortgang van de werkzaamheden 
kon volgen per dag. Alles werd duide-
lijk afgestemd tussen mij, aannemer en 
woningstichting. Van de voordeur tot 
de badkamer werd alles goed afgedekt, 
maar toch gaven de werkzaamheden 
veel stof. Je moet er wat voor over heb-
ben, maar het resultaat is super. Ik heb 
me nu ook aangemeld voor een nieuwe 
keuken. 

Die wordt dan waarschijnlijk in 2023 
vervangen. Voorlopig kan ik zo nog lek-
ker blijven genieten van mijn woning.”

Woningstichting
Vecht en Omstreken

Bezoekadres:
Poeldijk 2, Breukelen
di. en do. 8.30-11.00 uur

Schoolweg 5A, Kockengen
di. 8.30-11.00 uur

Lindelaan 100, Loosdrecht
wo. 8.30-11.00 uur

Buiten deze tijden kunt u alleen op 
afspraak langskomen.

Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Reparatielijn: 0346 74 51 57

Algemeen telefoonnummer:
0346 25 94 90

E-mail: info@vechtenomstreken.nl

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

www.vechtenomstreken.nl

Colofon



De nieuwjaarsbijeenkomst was vorige 
week weer goed bezocht. Inwoners, 
politici, bestuurders, brandweer, poli-
tie en veel meer vertegenwoordigers 
van lokale organisaties troffen elkaar 
in het gemeentehuis. Burgemeester 
Crys Larson riep in haar nieuwsjaar-
speech op om met elkaar in gesprek 
te gaan. Ook verraste ze journalist, 
verenigingsman en taalvrijwilliger 
Herman Stuijver met de erepenning 
van de gemeente Wijdemeren.

Herman Stuijver ontving deze bijzondere onder-

scheiding als dank voor zijn onvermoeibare inzet 

voor de gemeenschap van Wijdemeren, onder 

andere als journalist, scheidsrechter en bijles-

docent voor kinderen met een leerachterstand.

Hij zet zich sinds jaar en dag in op het gebied 

van cultuur, educatie, sport en journalistiek.

“Hij heeft met zijn inzet de levens van heel veel 

mensen in Wijdemeren positiever gemaakt”, 

aldus burgemeester Larson.

Ontmoetingen
Tijdens haar nieuwsjaarspeech sprak de bur-

gemeester haar intentie uit om in 2023 vaker 

het gesprek te voeren, met respect voor elkaar 

en met optimisme. Haar ontmoetingen met de 

agrarische gemeenschap sterkten haar in deze 

overtuiging. ‘’Het zien en horen van mensen 

doet, in 90 procent van de gevallen, meer dan 

welk beleidsvoornemen of voornemen ook.’’

Terugkijkend op 2022 noemde burgemeester 

Larson de uitbraak van de oorlog in Oekraïne 

de meest indrukwekkende gebeurtenis. De 

burgemeester is trots op de enorme steun van 

inwoners en ondernemers voor vluchtelingen 

uit dit land.

Optimisme en respect
Een andere bijzondere gebeurtenis was de ge-

meenteraadsverkiezingen. Met vijftien van de 

negentien nieuwe raadsleden is de raad vrijwel 

geheel vernieuwd. “Belangrijk werk. Ik wens de 

gemeenteraad dan ook veel wijsheid toe in dit 

nieuwe jaar. Zij zal haar hoofd moeten buigen 

over heel wat complexe zaken.”

Kijkend naar 2023 ziet de burgemeester een

jaar vol uitdagingen, voor ons allemaal.

Dat heeft niet alleen te maken met de energie-

prijzen, asielopvang, het stikstofdossier, maar 

ook met de toekomst van de gemeente 

Wijdemeren. Het belangrijkste is om elkaar niet 

weg te zetten, maar om naar elkaar te luisteren, 

ondanks verschillen. ‘’Laten we elkaar helpen 

dat gesprek te voeren.’’ Wat Wijdemeren betreft 

heeft Larson alle vertrouwen in de toekomst. 

‘’Wij zijn tenslotte een gemeente die uitblinkt 

in het opzoeken van menselijk contact en hulp 

bieden wanneer nodig.’’

Wijdemeren
informeren

Stook verstandig
Mensen met astma en longproblemen hebben 

veel last van houtrook. Vooral bij windstil en 

mistig weer. Daarom stuurt het RIVM regelmatig 

stookalerts. Hoe stookt u verstandig?

Bekendmakingen

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

18 januari 2023

Kort

Meer geld voor 
woningisolatie

amberkoman
#mooiwijdemeren

>     Energietoeslag 2023
De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer

aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe ener-

gietoeslag. De Rijksoverheid werkt nog aan de

wet die daarvoor nodig is. Het kabinet heeft

laten weten dat gemeenten alvast 500 euro 

per huishouden mogen geven. De gemeente 

Wijdemeren betaalt inwoners die in 2022 

energietoeslag ontvingen alvast 500 euro uit.

Als u eind januari het bedrag niet heeft ont-

vangen, maar in 2022 wel energietoeslag 

heeft ontvangen, dan kunt u contact met ons 

opnemen. We verwachten dat de regels voor 

de energietoeslag 2023 in de tweede helft 

van dit jaar bekend worden.

>     NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert elk jaar in maart

een grote vrijwilligersactie: NLdoet. NLdoet zorgt 

ervoor dat vrijwillige inzet uitgelicht wordt. Op 

deze dag proberen we zoveel mogelijk mensen 

te activeren om een dag(-deel) vrijwilligers-

werk te doen. Zij kunnen zo ervaren hoe dit 

is en wat ze kunnen betekenen. Wilt u in uw 

buurt ook aan de slag als vrijwilligers? Kijk dan 

op www.nldoet.nl/zoeken en vul Wijdemeren 

in. De organisaties zullen erg blij zijn met alle 

helpende handjes!

>     Warmtedeken afhalen 
Inwoners die de brief waarmee ze een gratis 

elektrische deken mogen ophalen niet op tijd 

hebben ontvangen, kunnen dit deze maand 

alsnog doen. Niet iedereen heeft de brief op 

tijd gekregen. Ook waren er mensen ziek 

waardoor zij de deken niet konden ophalen. 

Daarom organiseert Energiecoöperatie

Wijdemeren in januari extra ophaalmomenten:

elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur 

op Dodaarslaan 16 in Kortenhoef. Vergeet 

niet uw brief mee te nemen. Deze geldt als 

afhaalbewijs. Heeft u de toeslag niet aange-

vraagd, maar kunt u de elektrische deken of

andere hulp goed gebruiken? Dan kunt u zich 

aanmelden via www.ecwijdemeren.nl

>     Schade oud en nieuw
De schade aan gemeentelijke eigendommen

door vuurwerk lijkt beperkt. Enkele prullenbak-

ken, kledingbakken en borden, met name op 

het Lindeplein in Loosdrecht, zijn vernield. 

Daar sneuvelde ook een ruit. Op het eiland 

Geitenkaai in de Loosdrechtse Plassen brandde 

een steiger grotendeels af. Dit gebeurde op 2 

en 3 januari. De gemeente inventariseert deze

weken het aantal meldingen en de precieze 

schade. Inwoners kunnen ook zelf schade 

melden bij de gemeente.

   Crys Larson: ‘Laten we in gesprek gaan met elkaar’



Moerasvogels krijgen meer riet en bete-
re voorwaarden om zich voort te plan-
ten in het Loosdrechts Plassengebied. 
Het verbeterplan is onderdeel van de 
Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Tijdens 
een inloopbijeenkomst op maandag 30 
januari wordt het conceptontwerp voor 
de deelgebieden Hollands Ankeveen, 
Kortenhoef-West en de Loosdrechtse 
Plassen gepresenteerd. U bent van harte 
welkom.

De maatregelen zijn erop gericht om het 

broed- en foerageergebied van moerasvogel-

soorten zoals de grote karekiet, de purperrei-

ger en de roerdomp te verbeteren. Omdat 

deze soorten riet nodig hebben om zich voort 

te kunnen planten, worden er aanpassingen 

gedaan om rietgroei te stimuleren en vraat 

door ganzen te voorkomen. De maatregelen 

dragen ook bij aan het kenmerkende open 

karakter van het gebied.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan 

naar maatregelen en de mogelijke effecten 

ervan. Op basis van de uitkomsten maakte 

advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning 

DHV een conceptontwerp voor de gebieden 

Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de 

Loosdrechtse Plassen. 

Inloopbijeenkomst 
De presentatie van het ontwerp en de maatre-

gelen is maandag 30 januari. U bent welkom 

tussen 18.30 en 20.30 uur in Ottenhome, 

aan de Zuwe 20 in Kortenhoef. Aanmelden is 

niet nodig: u kunt binnenlopen wanneer het 

u schikt. Medewerkers van Royal Haskoning 

DHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonu-

menten en andere betrokken organisaties zijn 

aanwezig om u te woord te staan. 

Foto: Robert Moliker
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Meer riet en betere kansen voor moerasvogels

De Rijksoverheid stelt in 2023 meer 
subsidiebudget beschikbaar voor wo-
ningisolatie. Mensen die  een warmte-
pomp of zonneboiler aanschaffen en 

of isolatiemaatregelen treffen, krijgen 
bovendien meer tijd om subsidie aan te 
vragen.

De overheid stimuleert verduurzamen van 

woningen al langer. De Investeringssubsidie 

duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

is sinds 1 januari 2023 uitgebreid. Er is dit jaar 

350 miljoen euro beschikbaar voor zonneboi-

lers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatre-

gelen, aansluitingen op een warmtenet en een 

elektrische kookvoorziening. Bij isolatiemaat-

regelen kunt u denken aan spouwmuurisola-

tie, vloerisolatie en of hoog-rendementsglas.

Aanschaf
In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen als 

u één isolatiemaatregel hebt genomen. 

Voorheen moesten er minimaal twee maat-

regelen zijn genomen. Dat geldt echter niet 

voor alle investeringen, maar enkel voor de 

aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler 

of aansluiting op een warmtenet. Vanaf 2023 

heeft een woningeigenaar twee jaar de tijd 

om je subsidieaanvraag te doen nadat die de 

maatregel heeft laten uitvoeren. Voorheen 

was dat één jaar.

Het aanvraagsysteem van de ISDE gaat open 

op dinsdag 24 januari 2023. Ga naar de 

website www.rvo.nl voor informatie over het 

aanvragen van de subsidie en alle belangrijke 

informatie over de regeling. De subsidie is 

beschikbaar tot 2030.

Meer geld en meer tijd voor subsidie verduurzaming woning

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Het verbeteren van de leefomgeving

van moerasvogels is één van de

projecten van de Aanpak Oostelijke 

Vechtplassen waarbij 21 partners

werken aan ruim 25 projecten die 

samen de natuur, de waterkwaliteit

en de recreatiesector in dit unieke

beschermde natuurgebied verbeteren.

Bekijk alle projecten op

www.vechtplassen.nl. 



Door de hoge prijzen van gas en stook-
olie, is het stoken van brandhout popu-
lairder dan ooit. Maar de open haard, 
allesbrander en houtkachel zijn niet 
goed  voor het milieu en de gezondheid. 
Mensen met longproblemen en astma-
tische klachten kunnen veel last onder-
vinden van houtrook. Vooral bij mistig 
en windstil weer. Via stookalerts van het 
RIVM en de website www.stookwijzer.
nl weet u wanneer het verstandig is niet 
te stoken. 

Er zijn ongeveer één miljoen houtkachels en 

haarden in Nederland, op zo’n 7,8 miljoen hui-

zen in Nederland. De populariteit is, sinds de 

gasprijs in 2022 piekte, sterk gestegen. Maar 

daarmee is het aantal klachten van mensen die 

zich storen aan de geur ook drastisch toege-

nomen. Een groot deel van de bevolking heeft 

fysiek echt last van houtstook, stelt het long-

fonds. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met 

een longziekte, van hen geven 750.000 aan 

regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Ze 

zijn dan kortademig of ze worden geplaagd 

door astma-aanvallen. 

Fijnstof uitstoot 
Los van de vraag of hout stoken goedkoper 

is dan aardgas, is het effect op de leefomge-

ving nadelig. Maar liefst 23 procent van alle 

fijnstofuitstoot in ons land is afkomstig van 

houtkachels, blijkt uit cijfers van het RIVM. 

Dat is meer dan auto’s en vrachtwagens met 

elkaar produceren. 

Ook in de gemeente Wijdemeren ervaren 

inwoners overlast van houtstook, vooral bij 

windstil en mistig weer. Bij die weersomstan-

digheden blijft de rook langer hangen en kan 

er luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ont-

staan. Kijk daarom altijd op de zogenoemde 

stookwijzer voordat u gaat stoken. De stook-

wijzer geeft een actueel en lokaal stookadvies. 

Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op 

om geen hout te stoken bij ongunstige weers-

omstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. 

U kunt zich aanmelden voor het stookalert via 

de website van het RIVM (www.rivm.nl). 

Wat te doen als u overlast ondervindt van 

houtrook? Het advies is om eerst te overleg-

gen met uw buren, of met een andere partij 

die de overlast veroorzaakt. Wat te doen als u 

er niet uitkomt? De gemeente kan optreden 

tegen mensen die op een hinderlijke manier 

rook, stank of roet verspreiden. Ook kunt u 

melding doen bij de Omgevingsdienst Flevo-

land & Gooi en Vechtstreek. 
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Houtstook af te raden bij windstil en mistig weer

Wijdemeren neemt per 1 januari alle 
uitvoeringstaken van het Plassenschap 
over van Recreatie Midden Nederland 
(RMN). RMN verzorgde de werk-
zaamheden voor het Plassenschap 
Loosdrecht en het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. Staatsbosbeheer 
pakt de taken van Stichtse Groenlanden 
op. Recreanten kunnen straks onthef-
fingen voor snelvaren en dagontheffin-
gen via de gemeente aanvragen.

Gebruikers van het gebied merken in principe 

weinig van de opheffing van het RMN. Het 

adres van het Plassenschap wordt nu het 

adres van de gemeente Wijdemeren. Dit geldt 

ook voor de delen van het Plassenschap die in 

de gemeente Stichtse Vecht liggen, zoals de 

Kievitsbuurten.

Ontheffing aanvragen
Veel recreanten hebben een ontheffing van 

een of meer bepalingen die het Plassenschap 

kende, zoals de jaarlijkse snelvaarontheffingen. 

Deze worden voortaan door de gemeente 

Wijdemeren afgegeven. Recreanten met een 

ontheffing hoeven niets te doen. Wijdemeren 

neemt begin dit jaar contact met hen op over 

de nieuwe procedures. Door de overgang 

worden de procedures wat later opgestart dan 

gebruikelijk. Iedereen krijgt bericht voor het 

nieuwe recreatieseizoen begint.

Ontheffingsverlening, toezicht en handhaving 

zijn typisch taken die de gemeente dichtbij wil 

houden. Deze zijn dus sinds 1 januari terug 

bij de beide plassengemeenten. Wijdemeren 

verzorgt de Kievitsbuurtontheffingen voor 

Stichtse Vecht.

Taken Plassenschap naar Wijdemeren

Tips om schoner te stoken

Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan overlast veroorzaken voor 

uw buren. U kunt dit beperken. Bijvoorbeeld door alleen droog en onbehandeld hout te

stoken. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout, spaanplaat, papier of karton. 

Ventileer goed tijdens het stoken. Houd altijd de ventilatieroosters open. Het vuur kan dan 

zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Smoor het vuur 

nooit. Het temperen van vuur door de zuurstoftoevoer te beperken zorgt ervoor dat hout 

niet volledig verbrandt. Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen. Zet de luchttoevoer in 

de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbran-

ding en dus minder schadelijke stoffen. 



> Aangevraagde omgevings-
vergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76348 (06.01.23)

- Noordereinde 377: plaatsen zes zonnepanelen,

   zaaknummer Z.76263 (29.12.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs-

   woning inclusief bedrijf,

   zaaknummer Z.76414 (11.01.23)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG01: realiseren 26 aanleg-

   steigers, zaaknummer Z.76341 (05.01.23)

- Horndijk 9: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76368 (09.01.23)

- nabij Trekpad 45: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.76350 (06.01.23)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 113-115: gebruik loodsen voor 

   opslag vaartuigen,

   zaaknummer Z.76374 (10.01.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis,

   zaaknummer Z.74890 (04.01.23)

- Kalverstraat 3: vernieuwen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75418 (02.01.23) 

Loosdrecht
- De Kreek 14: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75069 (03.01.23)

- Groenstrook Molenmeent: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75856 (10.01.23)

- naast Rading 32: kappen boom,

   zaaknummer Z.75954 (11.01.23)

- Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75888 (10.01.23)

- Nabij Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75965 (09.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: vervangen 

   damwand en steiger,

   zaaknummer Z.75988 (10.01.23)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 12: wijzigen gevel en uitbouwen 

   garage, zaaknummer Z.75422 (05.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Kortenhoef
- Moleneind 33: veranderen carport,
   zaaknummer Z.75330 (10.01.23)

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- ’t Laantje 3 en 4: kappen acht bomen en

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (10.01.23)

Aanhangwagen Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

hebben op 31 december 2022 in verband met 

de brandveiligheid preventief een niet afgesloten

aanhangwagen met afval en zonder kenteken 

verwijderd die geparkeerd stond op de 

Eslaan te Kortenhoef 
Tot en met maandag 30 januari 2023 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom op te halen bij de Gemeente-

werf aan De Kwakel 40 te Kortenhoef.

Het maken van een telefonische afspraak is 

daarvoor noodzakelijk. 

Na het  verstrijken van die periode wordt de 

aanhangwagen afgevoerd en vernietigd.

> Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 27:  opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende, 9 januari 2023

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 2:  opheffen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende

   9 januari 2023

- Regenboog 6:  opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende, 9 januari 2023

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 18 januari 2023
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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

De gemeente is op zoek naar getuigen 
van de brand op het eiland Geitekaai in 
de Loosdrechtse Plassen. De steiger van 
het recreatie-eiland is 3 januari groten-
deels afgebrand. De gemeente hoort 
graag getuigen die kunnen helpen om 
achter de oorzaak van de brand te ko-
men en, indien er sprake is van opzet, 
de daders te achterhalen.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk 

brandstichting. Een andere oorzaak ligt niet 

voor de hand. De gemeente schat de schade op 

minstens 70.000 euro. De steiger was recent

gerenoveerd met een kunststofdek. Wijdemeren

heeft net per 1 januari het beheer en onderhoud

van het Plassenschap overgenomen van 

Recreatie Midden-Nederland. 

Nazorg
De brand leverde een hoop nazorg op voor onze

nieuwe collega’s. Zij hebben zo snel en zo veel 

mogelijk drijvende resten gesmolten kunststof

weggehaald, om te voorkomen dat er micro-

deeltjes plastic in het water komen. Voor de 

veiligheid van eventuele recreanten is het ver-

brande gedeelte van de steiger direct verwijderd.

Milieuschade
Naast de financiële schade is er dus ook 

grote milieuschade. Medewerkers van het 

Plassenschap hebben tenminste 80 procent 

van drijvende grotere en kleinere verbrande 

stukken opgeruimd. De kleinere stukjes die 

in rietkagen terecht zijn gekomen, worden 

zoveel mogelijk apart verwijderd. Dit gebeurt 

zo snel als mogelijk.

Kampvuur
Omwonenden zagen maandagavond vuur 

op het eiland en vermoedden een kampvuur. 

Later op de avond was het vuur uit, maar de 

volgende morgen, kort na 8.00 uur, sloegen 

de vlammen uit de steiger. Mogelijk is er dus 

overnacht op het eiland of is men teruggekeerd.

De gemeente komt graag in contact met 

getuigen. Heeft u iets gezien of denk je een tip 

te hebben? Neem dan contact met ons op via 

l.welter@wijdemeren.nl, of bel met 14 035.

Gemeente zoekt getuigen brand steiger Geitekaai 
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Sponsor de ‘Gooische Wichies’
Op 1 juni doen Geke Kiers 
en Manon de Kloet als 
‘Gooische Wichies’ mee 
aan de Alpe d’HuZes. Help 
mee om hun streefbedrag 
van € 10.000,- te halen. 
Sponsoren kan via www.
opgevenisgeenoptie.nl 
(Gooische Wichies).

Geke en Manon hebben zich 
ingeschreven voor de Alpe 
d’HuZes omdat ze geloven 
dat we samen kunnen werken 
aan een wereld waarin je niet 
meer doodgaat aan kanker. 
Omdat het op 4 februari We-
reldkankerdag is, vragen ze 
juist nu aandacht voor hun 
actie. Op Wereldkankerdag 
wordt extra stilgestaan bij de 
impact van kanker. Eén op de 
drie Nederlanders krijgt hier 
op een zeker moment mee 
te maken. Kanker verandert 
niet alleen het leven van de 
patiënt, maar heeft ook veel 
invloed op dat van de partner, 
familie, collega’s en vrienden. 
Want kanker raakt iedereen.

Opgeven geen optie
Onder het motto ‘opgeven is 
geen optie’ wandelen Geke 
en Manon op 1 juni de Alpe 
d’Huez op. Een pittige beklim-

ming, waar veel voorbereiding 
aan vooraf gaat. Op conditio-
neel en sportief vlak, maar ze-
ker ook qua sponsorweving. 
Als team hebben zij immers 
hun streefbedrag op € 7.000,- 
gesteld. Elke gedoneerde 
euro aan de Alpe d’HuZes 
wordt direct en voor de volle 
100% besteed aan weten-
schappelijk onderzoek naar 
kanker en aan het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van 
mensen met deze ziekte.

Help mee
De actie Alpe d’HuZes is op-
gericht om de onmacht die 
kanker veroorzaakt om te zet-
ten in kracht. Door met zoveel 
mogelijk mensen de grenzen 
van wat mogelijk is voortdu-
rend te verleggen. En door 
geen beperkingen te accepte-
ren in wat we samen kunnen 
en willen bereiken. Help ook 
mee en sponsor de ‘Gooische 
Wichies’. Zij zijn blij met elk 
bedrag, want elke euro helpt 
mee!

Ben jij een vroege vogel en hou je ervan in de ochtend alles te organiseren en 
gasten te voorzien van een heerlijk ontbijt? Wil jij het aanspreekpunt zijn van ons 
bedrijf in de ochtend?

WIE ZIJN WIJ?
De Nederlanden in Vreeland zoekt een fijne collega! Wij hebben een 
restaurant en 11 boutiquehotel kamers. Daarnaast een gezellige lounge, een 
private dining ruimte en een mooi terras aan de Vecht. Samen met ons team 
streven we naar een onvergetelijke beleving voor elke gast.

WAT HOUDT DE BAAN IN?
Je start de dienst om 06.30 met het afbakken van broodjes, persen van jus 
d’orange en het dekken van de ontbijttafels. Want om 07.30u kunnen de 
eerste ontbijtgasten komen, die alles aan tafel geserveerd krijgen.
Na het verzorgen van het ontbijt en alles wat daarbij komt kijken, check je uit 
met de hotelgasten, zijn er receptiewerkzaamheden als email en telefoon 
en werk je samen met de dame die de mise en place klaarzet voor ons 
bedieningsteam. Een veelzijdige baan! De dienst eindigt om 12.30u.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Spreekt dit jou aan? Wij zoeken in een nieuwe teamgenoot:
- Je bent gastvrij en representatief
- Je hebt enige ervaring in gastvrijheidssector
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels is een pré
- Je bent een aanpakker en kunt goed zelfstandig werken
- Je bent bekend met het werken met een computer
- Beschikbaar op donderdag tot en met maandag van 06.30 – 12.30u

WAT BIEDEN WIJ?
- Een passend salaris
- 8 % vakantie toeslag
- Vaste vakanties van 5 weken per jaar (onze sluitingsweken)
- 5 extra vakantiedagen die je zelf mag indelen (op basis van een full time 

werkweek)
- Een superfijne en toegewijde werkomgeving en gezellige collega’s met wie 

we natuurlijk door het jaar heen leuke personeelsuitjes organiseren
- Werkkleding én fijne schoenen
- Korting bij QL hotels en Les Patrons Cuisiniers
- Meedelen uit de fooienpot
- Een pensioenregeling via Pensioenfonds Horeca & Catering

ONTBIJT & RECEPTIE 
MEDEWERKER 

FULLTIME/PARTTIME

Solliciteren kan door het sturen van een motivatiebrief 
en jouw CV naar caroline@nederlanden.nl

Voor meer informatie neem dan contact op: 
De Nederlanden - Caroline Berends | Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland 

www.nederlanden.nl | Telefoon: 0294-232326

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is NIET gewenst

Sluis ’t Hemeltje, aan de grens van Wijdemeren (foto: Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)

  



Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. 
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80B80

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

Easysit D02

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

B80

Easysit D83D83Easysit D150

Stressless® Paris

Easysit S80
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Anthony Servinus   
nieuwe hoofdtrainer 
SV Loosdrecht
LOOSDRECHT
De zoektocht van SV Loos-
drecht naar een nieuwe 
hoofdtrainer is ten einde. 
Anthony Servinus gaat deze 
rol volgende seizoen vervul-
len. Hiermee volgt hij Cor 
van Garderen op.
 
Ingeslagen weg voortzetten
De huidige visie voor de se-
lectie van SV Loosdrecht is 
om veel spelers binnen eigen 
club en uit de omgeving op te 
leiden en in de selectie op te 
nemen. In de trainerscarrière 
van Servinus heeft hij dit ook 
altijd gedaan. “Ik sta voor eerst 
interne scouting en daarna 
pas de externe scouting. Het 
is toch mooi als iemand vanuit 
de jeugd met kwaliteiten later 
in het eerste elftal van zijn club 
mag spelen?” aldus Servinus.

CV
Anthony hoopt zijn laatste jaar 
mooi af te sluiten bij FC Ab-
coude, waar hij drie jaar hoofd-
trainer is geweest. “We staan 
er goed voor in de competitie, 
met vijf punten voorsprong op 
de nummer twee staan we 
eerste.” Naast FC Abcoude 
kunnen ook CSW Wilnis, FC 
Aalsmeer en SC Telstar toe-
gevoegd worden aan het rijtje 
van clubs waarbij hij training 
heeft gegeven.

Jeugd
Bij SC Telstar heeft Servinus 

meerdere jeugdteams bege-
leid in zowel training als coa-
ching. Deze ervaringen komen 
volgens hem goed van pas bij 
de nieuwe baan in Loosdrecht: 
“Een trainer is een passant en 
moet een club verder brengen, 
daarom is het zo mooi een 
lichting vanuit jeugd staps-
gewijs op te laten groeien en 
eventueel door te laten gaan 
naar het eerste. Daarmee cre-
eer je een eigen identiteit voor 
de club.” Die eigen identiteit is 
niet alleen leuk voor de spe-
lers zelf, maar ook voor het 
publiek.

Van zondag naar zaterdag
Door het trainerschap bij SV 
Loosdrecht op te pakken, 
gaat Anthony van een zon-
dagcompetitie naar een zater-
dagcompetitie. Dit is vanwege 
het drukke gezinsleven, maar 
ook het feit dat de zaterdag 
steeds populairder wordt on-
der teams.

Doel
De aankomende maanden 
zal de nieuwe hoofdtrainer te 
spotten zijn op de club. Niet 
alleen bij wedstrijden van het 
eerste, maar ook bij de JO-19 
en het tweede elftal. Zijn doel 
is om in de tweede klasse te 
blijven spelen, met de ver-
sterkte degradatieregeling zou 
dat erg knap zijn.

Volle zaal bij lezing       
‘Je leefstijl als medicijn’
Op weg naar een gezond Wijdemeren?

Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
Leefstijl kan je maken of 
breken. Dat vertelde Wim 
Tilburgs (62) op dinsdag 
10 januari in de Blinker in 
Kortenhoef. Hij gaf een le-
zing over hoe een gezon-
de leefstijl zijn leven heeft 
verbeterd. De lezing trok 
volle zalen, met een mooie 
mengeling aan mensen 
van verschillende leeftij-
den.

Interactie
De avond begon met een kop-
je koffie in de foyer van het 
cultureel centrum in Korten-
hoef. Te midden hiervan stond 
Wim met de bezoekers te klet-
sen: “Zo mooi om te zien, hier 
komen artsen en patiënten 
samen. Jullie boffen met huis-
artsen die zoiets organiseren.”

Informeren en inspireren
De lezing werd afgetrapt met 
een geschiedenislesje. Wim 
nam het publiek mee naar vier 
miljoen jaar geleden. Het dieet 
van de mens toentertijd ver-
schilt nogal van wat het nu is. 
De mens ging van een menu 
met noten, zaden en fruit naar 
een menu met veel bewerkt 
voedsel en snelle suikers. 
Tilburgs bracht deze geschie-
denis op een manier met veel 
humor. Hierdoor was er veel 
interactie met het publiek. Hij 
vervolgde zijn lezing met een 
persoonlijk verhaal.

Hoe kwiek Wim Tilburgs voor 

het publiek stond, was niet 
altijd hoe hij door het leven 
ging: “Ik woog 8 jaar geleden 
125 kilo en had veel kwaaltjes. 
Constant een rode huid, tan-
den die uitvielen, veel zweten 
en ik moest insuline spuiten. 
Ik stond met één been in het 
graf.” Na zijn verhaal over de 
slechte gezondheid die hij 
voorheen had, klonk er een 
applaus. Hij ging daarna ver-
der met vertellen hoe hij zijn 
leefstijl had omgegooid: “Stap 
1 is voeding. Gezonder leven 
begint in de keuken”. De con-
clusie van het verhaal; wan-
neer je de eerste stap zet naar 
een gezonde leefstijl, zal je 
leven op veel manieren verbe-
teren. Niet alleen op medisch 
vlak, maar ook in andere facet-
ten van het leven. Na de lezing 

ontstonden er gelijk gesprek-
ken onder het publiek.

Gezond Wijdemeren
Volgens Monique Stam, een 
van de initiatief nemende art-
sen, was de lezing een groot 
succes met een goede op-
komst. “Wij dokters kunnen 
het niet alleen, er komen nog 
meer activiteiten in het kader 
van Gezond Wijdemeren, een 
project van de gemeente en 
de huisartsen.” aldus Stam. 
Wim sluit zich hierbij aan: “Het 
sociale domein moet er ook 
bij betrokken worden. Ik hoop 
in ieder geval dat ik bij deze 
groep mensen uit Wijdemeren 
een zaadje heb geplant tot een 
gezonder leven.”

   

LDV dammen is geen schaken.
Van het damvraagstukje van 
2 weken geleden nu de oplos-
sing. De cijferstand was Wit 
schijven op 42 33 29 23 zwart 
24 14 13 12 met zwart aan zet. 
Oplossing zwart speelt 12-
18 wit heeft 2 mogelijkheden, 
maar moet meerslag 29x9 
zwart 18x47 met dam wit 9x18 
47-24 18-12 24-2 en zwart 
wint. In dit vraagstukje was 
de meerslagregel van groot 
en doorslaggevend belang. 
Een voorbeeld van een ande-

re damregel, als je niet meer 
kan zetten heb je verloren, zit 
verborgen in een nieuw klein 
vraagstukje, zie afbeelding. 
Hier staat zwart met 36 bijna 
bij de damlijn en wit staat op-
gesloten op zijn achterste lijn 
en lijkt volkomen verloren te 
staan. Maar dammen is geen 
schaken en kan verrassend 
aflopen. Met wit nu aan zet 
kan wit toch winnen. De eerste 
oplosser die zich meldt, wint 
een magnetisch dambord. De 

oplossingen graag naar slot-
som@ziggo.nl; B.v.d. Linden.
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KipEigen gaat groeien
LOOSDRECHT
Vier jaar geleden startte ik, 
Eva Vos, met het initiatief 
KipEigen: eieren en vlees 
van de gelukkigste kippen, 
in harmonie met natuur en 
klimaat. Allemaal volgens 
het CSA concept: commu-
nity supported agriculture. 
De consument is ‘aandeel-
houder’ en samen delen 
we de lusten en de lasten. 
Nu werk ik samen met El-
len Bosgoed die dezelfde 
visie heeft op kleinschali-
ge landbouw.

De kippen leven in een prach-
tige boomgaard in de Loos-
drechtse Ster (achter de Beu-
kenhof). Inmiddels is KipEigen 
een professionele onderne-
ming die dient als voorbeeld 
voor kleinschalige landbouw. 

Daar zijn we trots op! Maar dat 
is niet het eindpunt, het is nog 
maar het begin... We krijgen 
de mogelijkheid om de opper-
vlakte te verviervoudigen naar 
1,5 ha. Dit geeft ons de moge-
lijkheid om uit te breiden: een 
kleine kringloopboerderij, met 
principes uit de agro-ecologie 
en permacultuur. Waar mens 
en dier het goed hebben, 
waar we koolstof vastleggen, 
biodiversiteit stimuleren en 
waar we een overvloed aan 
gezond voedsel produceren 
in een mooi landschap voor 
de inwoners van Loosdrecht 
en omstreken. We kunnen nu 
vormgeven aan de hele kring-

loop: van vee tot groente en 
van bomen tot fruit.

Wat gaan we doen
Onze kippen gaan een grotere 
rol spelen in de kringloop door 
compost te maken en de bo-
dem voor groenteteelt te be-
werken. De producten die hier-
bij horen zijn de eieraandelen 
en Adopteer een Haantje 
(vlees). We breiden uit met het 
telen van groente en kruiden 
door de bestaande tuinderij 
voort te zetten. De boomgaard 
wordt uitgebreid met kleinfruit. 
De bessen, frambozen, appels 
en peren kun je op plukda-
gen zelf komen plukken. Het 
grasgedeelte in ons plan laten 
we beheren door een kleine 
kudde schapen. We creëren 
nog meer wilde flora en fau-
na, zoals wilde bloemenran-
den, vogelbosjes en -hagen 
en paddenpoelen. We willen 
uitdragen wat we hier doen. 
Educatie zal een belangrijk 
speerpunt worden.

Crowdfunding
Dit zijn grote ambities! Maar 
we geloven, we weten dat dit 
een richting is naar een bete-
re wereld. Dus we hopen dat 
jullie net als wij de droom heb-
ben om daaraan bij te dragen. 
Wanneer jullie kiezen voor 
onze groente, kruiden, fruit, 
eieren en vlees dragen jul-
lie direct bij aan verandering, 
dicht bij huis. Binnenkort meer 
nieuws over crowdfunding 
voor een startkapitaal.

SOS Reddingshonden in actie

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Met hun drie zwarte teefjes 
lopen ze over de hei, Carlijn 
Hekkenberg-Bos met hond 
Doenja, Ysabel Koelink met 
haar hond Molly en Anne-
ke van Doornik met Cato 
aan de lijn. Iedere zondag 
trainen ze hun geliefde 
viervoeters, en dat is niet 
zomaar trainen; ze worden 
opgeleid tot reddingshon-
den.

Vermissing
Maandag 9 januari kreeg Car-
lijn een melding van een ver-
mist persoon in Wijdemeren. 
In het bericht van Burgernet 
stond dat een man van 70 in 
Loosdrecht gezocht werd, on-
der andere met een helikopter. 
Doenja, de reddingshond van 
Carlijn, kwam meteen met haar 
koppie omhoog toen ze hoorde 
dat ze aan het werk moest. Bij 
een vermissing kan Doenja al 
haar aangeleerde skills inzet-
ten. Slechts het commando 
‘Zoek mens’ is nodig om haar 
op pad te sturen. Door weer en 
wind hebben Carlijn en Doen-
ja gezocht, om vervolgens af-
gelost te worden door Anneke 
met honden Cato en Molly. Ge-
lukkig kwam toen het verlos-
sende bericht dat de vermiste 
man in goede gezondheid was 
gevonden.

Goede snuit en lef
Reddingshond word je niet 
zomaar. Volgens Anneke is er 

heel wat voor nodig: “Een goe-
de neus is cruciaal, liefst een 
lange snuit, uithoudingsvermo-
gen maar bovenal ook lef.” Er 
zit namelijk een verschil tussen 
speurhonden en reddingshon-
den. Speurhonden krijgen een 
object met de geur van de 
vermiste persoon aangebo-
den en gaan daarmee aan de 
slag. Reddingshonden daar-
entegen zoeken naar mensen 
die té stilzitten, -liggen, -staan 
of hangen. Om dat te trainen, 
gaan de drie vrouwen iedere 
zondagochtend op pad. Meest-
al op de hei bij Zonnestraal, 
soms op een jachtwerf en zelfs 
de voetbalclub is al eens het 
decor geweest van de trai-
ning. Tijdens deze training is 
er altijd een slachtoffer nodig. 
Ook de partners van de dames 
komen wel eens aan de beurt 
en verstoppen zich dan in een 
afgezet gebied. En dan kan het 
zoeken beginnen!

Spel
Voor de honden is het zoeken 
een spel. Met de 300 miljoen 
reukcellen speuren ze het ge-
bied tegen de wind in af. Een 
mens heeft ongeveer 5 mil-
joen reukcellen, lang niet zo-
veel als de viervoeters dus. Ik 
besloot me als redacteur ook 
te verstoppen. In een deken 
gewikkeld tegen de regen en 
kou zocht ik een plaats in het 
bos. De teefjes hebben niet 
gezien in welke richting ik ben 
gelopen, ze hebben dus geen 
visuele aanwijzing gehad. Puur 

op reuk vonden ze me na een 
kleine vijf minuten zoeken. 
Doodstil bleef ik zitten terwijl 
ze tegen me opsprongen en 
terug naar hun baasjes renden 
om te laten weten dat ze iets 
gevonden hebben. Het alarme-
ren deden ze allemaal op hun 
eigen manier. Cato rende naar 
Anneke toe en sprong kort te-
gen haar op. Molly en Doenja 
renden nog een klein rondje 
met elkaar en vervolgens be-
gon Doenja te blaffen. Molly 
liep rustig naar Ysabel toe en 
begeleidde haar naar mij. Na 
afloop werden ze beloond door 
met een balletje te mogen spe-
len.

SOS Reddingshonden
Voor de baasjes van de red-
dingshonden is het trainen ook 
een spel. Maar bij een echte 
vermissing is het toch een stuk 
spannender. De moeder van 
Carlijn, Els Hekkenberg heeft 
de stichting SOS Reddings-
honden opgezet en heeft ja-
renlang zelf met haar honden 
Wytske en Gitta gewerkt. Toen 
heeft ze wel eens nare situa-
ties meegemaakt met het vin-
den van overleden personen. 
Hoewel dat altijd enorm naar 
is, is het werk erg waardevol. 
Carlijn: “Je zorgt ervoor dat be-
paalde onzekerheden worden 
uitgesloten. Dat zorgt voor rust 
bij de nabestaanden.” Op hun 
Facebookpagina SOS Red-
dingshonden plaatst de stich-
ting hun activiteiten en beeld-
materiaal van de trainingen.

Foto: v.l.n.r. Anneke en Cato, Ysabel en Molly, Carlijn en Doenja

  

Meld je evenement aan op
loosdrechtsplassengebied.nl
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Efraïm Trujillo in Theater  
De Dillewijn
ANKEVEEN
Na het dampende optre-
den in Theater De Dillewijn 
in 2019 met The Preacher 
Men, keert Edisonwinnaar 
Efraïm Trujillo weer terug 
naar Ankeveen op zater-
dag 21 januari. Aanvang 
20.15 uur. Tickets € 19,- via 
www.dedillewijn.nl

Nu met een kwartet waarin, 
naast jong aanstormend talent 
Sjoerd van Eijck op keys en 
Dirk de Nijs op drums, plek is 
ingeruimd voor topbassist en 
oud Ploctone-maatje Jeroen 
Vierdag. Het kwartet brengt 12 
nieuwe en originele stukken, 
alle geschreven door Efraïm. 
Ieder nummer is geïnspireerd 
door een favoriete tenorsax 
legende van Efraïm zoals bij-
voorbeeld Wayne Shorter, 
Sonny Rollins, John Coltrane 

of Joe Henderson. Bij de num-
mers vertelt Efraïm zijn herin-
neringen aan deze grootheden 
en neemt hij u mee in het ver-
leden van deze jazz groothe-
den. Het kwartet kreeg alweer 
prachtige recensies zoals we 
die gewend zijn van Efraïm.

   

Haags Strijktrio met    
verborgen klassiekers
NEDERHORST DEN BERG
Waar corona-tijd toch goed 
voor was: het ontdekken en 
instuderen van nieuw reper-
toire. En dat heeft het Haags 
Strijktrio gedaan. Op de plank 
had het al heel lang een werk 
liggen van Dame Ethyl Smy-
th, een Britse componiste van 
rond 1900. Nu was er eindelijk 
gelegenheid het werk te ont-
dekken, in te studeren en zelfs 
op cd te zetten. Het past bij het 
Haags Strijktrio dat een voor-
liefde heeft voor het onbeken-
de repertoire. Ook de Fuga uit 
1938 van Irene Britton Smith 
ontdekte het trio in het archief 
van The Center for Black Mu-
sic Research in Chicago. “Een 
weergaloos en ontroerend 
stuk, met een mooie opbouw 
en een indrukwekkend slot”, 

aldus het trio. Op het program-
ma dat zondag 29 januari in 
het Jagthuis gespeeld wordt 
staat als openingswerk een Di-
vertimento van Haydn. Violis-
te Justyna Briefjes, altvioliste 
Julia Dinerstein en celliste Mi-
riam Kirby sluiten het concert 
af met het Strijktrio in G van 
Beethoven.

Concert The Hague String 
Trio: zondag 29 januari 2023, 
aanvang 15.30 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro). Re-
serveren via de website www.
jagthuis.nl, per email via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het 
concert is Het Jagthuis, Mid-
denweg 88, Nederhorst den 
Berg (Horstermeer).

                        Duurzame Dorpskwekers
In deze nieuwe rubriek ‘Duurzame Dorpskwekers’ elke week kunt u kennismaken met een lokale kweker. 

Land en Boschzigt in ’s-Graveland/Kortenhoef, LandinZicht in Loosdrecht en Kwekerij Kostelijk in 
Nederhorst den Berg schrijven om beurten een column.

Waarom alleen genieten     
als het ook samen kan

Door: Daan en Nicoline (Zorg-
kwekerij Kostelijk)

Waar opa Jaap Kostelijk op 
Middenweg 13 ooit begon 
met een groentetuin, ging 
vader Leo verder als plan-
tenkweker. Inmiddels heb-
ben er al veel mensen voet 
gezet in de kassen. Ont-
spannen neemt men de tijd 
om te genieten van de geu-
ren en kleuren en maakt 
nog eens een kletspraatje 
met de kweker. Met regel-
maat horen we dan ook 
hoe fijn de sfeer is, dat de 
plek zo mooi is, de planten 
van kwaliteit en zichtbaar 
met liefde opgekweekt. Dat 
maakte vier jaar geleden de 
stap om op dit terrein en in 

deze kassen dagbesteding 
en re-integratie te starten 
dan ook heel logisch. Want 
waarom alleen genieten, 
als het ook met zo veel 
meer mensen samen kan.

Daarom was het ook logisch 
om ‘ja’ te zeggen tegen Ronald 
Roosenboom die achter de 
kassen zijn droom wilde verwe-
zenlijken; een pluktuin met on-
bespoten groente en fruit. Lo-
gisch om ‘ja’ te zeggen tegen 
Karin die na een burn-out een 
plek zocht om te re-integreren, 
terwijl de zorg bij ons nog niet 
gestart was. En logisch om ‘ja’ 
te zeggen tegen Maria die met 
haar Moestuinerij een nieuwe 
plek zocht voor haar en haar 
hulpboeren waar ze welkom 

zijn en hun handen uit de mou-
wen kunnen steken. Wat is het 
mooi om hen die mogelijkhe-
den te bieden en samen met 
elkaar aan een mooie dynami-
sche plek te bouwen. Want sa-
men genieten is zoveel leuker 
dan alleen.

En wat was het dan ook genie-
ten om afgelopen Kerst met het 
team van zorgdeelnemers en 
begeleiders aan een gedekte 
tafel het jaar af te sluiten. Wat 
is het fijn om deze mooie plek 
met elkaar verder op te mogen 
bouwen met nog verschillende 
plannen voor de toekomst. We 
nemen jullie dan ook graag een 
tijdje mee in het wel en wee in 
en om de zorgkwekerij.

   

Ontspannen verwenochtend bij Viore
REGIO
Even een ochtend niet bezig 
zijn met je ziekte, maar met je 
beter voelen. Dat is wat een 
workshop ‘Look good – Feel 
better’ inhoudt. Tergooi MC 
en Viore zijn samen betrokken 
bij de organisatie van deze 
workshops, die zijn bedoeld 
voor mensen die worden be-
handeld tegen kanker, of bij 

wie de behandeling maximaal 
zes maanden geleden is af-
gerond. Tijdens de workshop 
krijg je tips en adviezen over 
de verzorging van je haar, 
huid, nagels en make-up. Ver-
volgens ga je zelf aan de slag 
met verzorgingsproducten. De 
workshop vindt plaats op don-
derdag 26 januari, van 10.00 
tot 12.00 uur.

Deelname is gratis.
Aanmelden: aanmelden@vio-
re.org, Bellen kan ook: 035 683 
46 20, of kijk op www.viore.org/
agenda.

Oosterengweg 44; 1212 CN 
Hilversum Tel. 035-6853532; 
info@viore.org

  

Foto: Vijaj Slager
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