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 Marlies en Robin ruimen zwerfafval
    Door: Trudy Willems

    LOOSDRECHT
    Marlies Kluit (59) woont 
bijna haar hele leven in 
het mooie Loosdrecht. Ze 
werkt als expert examine-
ring bij ROC Midden Ne-
derland in Utrecht. Sinds 
een paar jaar ruimt ze re-
gelmatig zwerfafval, altijd 
samen met kooikerhondje 
Robin (6).

    Na het lezen van een artikel 
over HelemaalGroen gebruikt 
Marlies deze App als ze op 
pad gaan. Robin heeft een 
goede neus om zwerfafval te 
vinden, vooral etensresten zijn 
aantrekkelijk. Die mag Marlies 
zonder commentaar omruilen 
voor een hondenkoekje.

    Al lopend ontvangt Marlies op-
gestoken duimen, krijgt ‘goed 
bezig’ toegeroepen en raakt 
soms langer in gesprek met 

iemand. Het doet haar goed 
dat steeds meer mensen de 
handen uit de mouwen steken 
en hun steentje bijdragen. “Er-
gernis kost alleen maar ener-
gie”, luidt haar motto. Evenals 
“Waar afval ligt komt er steeds 
meer bij, consequent oprui-
men helpt dat tegengaan.”

    Milieu
    Zorg voor het milieu is een 
belangrijke drijfveer voor Mar-

lies. Laatst vond ze een grote, 
te zware lachgastank. Over 
zwaar afval doet ze een mel-
ding aan afvaldienst GAD, die 
zorgt vervolgens dat alles op-
gehaald wordt. Haar opruim-
materialen: zakhouder, grijper 
en een rol vuilniszakken kreeg 
ze via De Appelboom, het vrij-
willigersplatform van de ge-
meente. Daar zat een bericht 
bij dat de gemeente haar inzet 
erg waardeert.

    Iedere keer als Marlies gaat 
lopen hoopt ze met lege han-
den terug te komen, al weet ze 
dat dit een illusie is. Tot haar 
vreugde ziet ze in de natuur-
gebieden waar ze graag komt 
(Hoorneboeg, Zonnestraal) 
zelden afval liggen. Dat ligt 
volop bij de winkels in het 
dorp. Kunnen winkeleigena-
ren hier iets aan doen? Meer 
zwerfafvalrapers is ook een 
idee, want Marlies kan niet 
overal zijn.

    Hoe werkt HelemaalGroen?
    HelemaalGroen stimuleert 
individuele burgers om zwerf-
afval op te ruimen en hun in-
zet zichtbaar te maken (app.
helemaalgroen.nl). Activeer de 
app wanneer je begint met een 
zwerfvuilactie. De gemeente 
Wijdemeren telt nu 48 deelne-
mers bij ANBI Stichting Hele-
maalGroen. Doe jij ook mee? 
Samen kleuren we Nederland 
groen en alle beetjes helpen! 
Zwerfvuil maken is geen kunst, 
zwerfvuil opruimen is dat wel.   

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

LEZING 
(LEVENS)TESTAMENT & ERFBELASTING
Met een goed testament betalen uw erfgenamen 
minder erfbelasting. En houdt u grip op uw 
nalatenschap.

Met een goed levenstestament kunnen uw 
dierbaren voor u beslissen als u wilsonbekwaam 
bent geworden.

Belangrijke vragen:
- Hoe zo min mogelijk erfbelasting betalen?
- Hoe via testament verlagen maandbijdrage in 

het verpleeghuis?
- Wie worden mijn erfgenamen?
- Wie mijn testamentair executeur?
- Wie beslist/tekent voor mij als ik dat niet 

meer kan?
- Schenken en een levenstestament: Hoe zit dat?

Aanmelden
Aanmelden via www.aanmelding-lezing.nl
Verhinderd? 
Bel ons voor een kosteloos adviesgesprek: 
T. 035 6 83 65 43

Spreker
Mr. drs. J.B. Mulder

Wanneer?
Woensdagmiddag
15 februari 2023
van 10.00 - 12.00 uur

Vrijdagmiddag 
17 februari 2023  
van 14.00 - 16.00 uur

Waar?
Het Lichthuis
(bij Grote kerk)
Waagplein 10
1381 XP Weesp
P+R Parkeren

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

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

Expert in NWWI-taxaties nodig?
Even Vuister bellen…



Woensdag 1 februari 2023
2

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 2 februari  t/m woensdag 8 februari.

Malse PEPERSTEAK
ECHTE DUITSE CURRYWORST
RUNDERSTOOFPOT
met gratis bakje puree Bien Sûr

TOSCAANSE TONIJNSALADE
met zontomaatjes en mozzarella

GEBRADEN ROSBIEF
ROOKWORSTBROODJE

100 gram

Per stuk

400 gram

100 gram

100 gram

Per stuk

€ 2,98
€ 2,25

€ 11,98

€ 2,49

€ 3,25
€ 2,25

Hele week:

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

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
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje / Vrijwilligerswerk
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@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?

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

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

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Locaboat Nederland b.v.
Is een bootverhuurbedrĳ f 

dat 25 boten verhuurt, voor 
een lange of korte zomer-
vakantie. We zĳ n voor de

vestiging te Loosdrecht op 
zoek naar een Techneut/

senior Techneut. (liefst met
garage ervaring) Die het 

leuk vindt om in de water-
sport ons te ondersteunen 

met diverse werkzaamheden 
en het onderhoud van onze 

vloot. Functie eisen: Technisch 
inzicht, Zelfstandig werken, 

Vaarervaring en kennis, 
Engels en Duitse taal beheerst 

en houdt van zon en buiten 
werk. Geïnteresseerd 

bel 06-50556179 / mail patrick.
hage@locaboat.com

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bĳ  PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

Locaboat Nederland b.v.
Is een bootverhuurbedrĳ f 

dat 25 boten verhuurt, voor 
een lange of korte zomer-
vakantie. We zĳ n voor de 

vestiging te Loosdrecht op 
zoek naar een Allround 

medewerker voor de zomer
op basis van 0-uren contract.

Die het leuk vindt om 
afwisselende taken aan het 
water te vervullen uiteen-

lopend van, gasten 
begeleiden naar de boot, 
schoonmaak controle uit-

voeren en inventaris beheren.
Functie eisen: Prettig in 

omgang, Taalvaardig Engels 
en Duits, Kritisch, zelfstandig 
omgang, Taalvaardig Engels 
en Duits, Kritisch, zelfstandig 
omgang, Taalvaardig Engels 

werken, sterk in de schoenen.
Geïnteresseerd bel 

06-50556179 / mail mpatrick.
hage@locaboat.com

Bĳ les nodig? Wiskunde B 
en Natuurkunde. Havo/VWO.

Betrouwbaar, doelgericht,
fl exibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,
fl exibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,

Camille 06 52 54 82 86.

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

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

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl, 
inclusief de betaling daarvan.  Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor 

verschijning. Het tarief is € 1,55 per gedrukte regel

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Boter, kaas & eieren
En boerenyoghurt!

Kom in onze boerderijwinkel kijken en laat u 
verassen door ons ruime assortiment streekproducten

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

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

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

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

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider
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 Op weg naar financieel herstel
    Toekomst Wijdemeren kent geen taboes

    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Op dinsdag 24 januari was 
er een besloten overleg met 
de gehele raad over het Fi-
nancieel Herstelplan. Een 
dag later werd de lokale 
pers bijgepraat door wet-
houder financiën Gert Zagt. 
Die blij was met de open-
heid en gezamenlijkheid 
van de 19 raadsleden. “Het 
gaat de goede kant op”, al-
dus de wethouder. De goe-
de kant is in dit geval om 
samen te komen tot een 
pakket maatregelen om de 
begroting op langere ter-
mijn sluitend te krijgen. En 
tegelijkertijd moet men zich 
beraden op de toekomst 
van Wijdemeren.

    Preventief toezicht
    Zagt kon in zijn betoog slechts 
in grote lijnen het proces 
schetsen dat in juni van dit 
jaar moet zijn afgerond. Zoals 
bekend is Wijdemeren, sa-
men met Vlissingen de enige 

in Nederland, onder preven-
tief toezicht geplaatst van de 
provincie Noord-Holland. Dat 
betekent dat de gemeente 
bij alle begrotingswijzigingen 
vooraf toestemming moet vra-
gen aan Haarlem. Plus dat er 
een plan moet komen om voor 
de komende jaren alsnog een 
sluitende begroting te realise-
ren. Gert Zagt zei met grote 
nadruk dat hij streeft naar een 
financiële balans op lange-
re termijn. “Dus ook na 2024, 
zonder kunstgrepen.” Dat be-
tekent dat er uitgaven moeten 
worden geschrapt en dat er 
meer inkomsten moet worden 
binnengehaald. Met name de 
inning van de belastingen kun 
je beter organiseren, volgens 
de wethouder.

    JUNI WORDT DE 
MAAND VAN DE 

WAARHEID 

    Geen taboes
    Twee nieuwe externe krachten 
op Financiën werken voortva-
rend aan de analyse van de 

cijfers en de aan de wet- en re-
gelgeving over waar een lokale 
overheid aan moet voldoen. 
Dat moet eind maart afgerond 
zijn en dan volgen de keuzes. 
Daar wordt de gemeenteraad 
in werkgroepen bij betrokken. 
Parallel aan deze financiële 
aanpak loopt een onderzoek 
naar het voortbestaan van Wij-
demeren. Dat staat onder lei-
ding van burgemeester Larson. 
Wethouder Zagt erkent dat dit 

aparte traject wel moet passen 
bij het financiële plaatje. “Er 
zijn geen taboes. Is er wel be-
staansrecht, moeten we fuse-
ren of zoeken we andere vor-
men van samenwerking.” Ook 
zal de gemeente moeten inves-
teren in voorlichting aan inwo-
ners en ondernemers. Zoals de 
wethouder het uitdrukt, zullen 
de verwachtingen moeten wor-
den gemanaged, onder andere 
om de stroom brieven en tele-

foontjes fatsoenlijk te beant-
woorden. “Zacht uitgedrukt, het 
loopt niet vlot in de organisatie, 
daar zijn we hard mee bezig.” 
Met 42 externe werknemers op 
189 ambtenaren is de situatie 
nijpend. Hoewel, recent zijn er 
weer 10 van de 18 vacatures 
ingevuld. Juni wordt de maand 
van de waarheid. In ieder ge-
val kan Gert Zagt de komende 
tijd zijn dagen vullen met veel 
overleggen en rekenen.   

 Belangrijke stap richting aardgasvrije buurt
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Energiecoöperatie Wijde-
meren ontvangt € 273.807 
subsidie voor verdere uit-
voering van de buurtver-
kenningen. Het doel is om 
uiterlijk in 2025 (of eerder) 
met minimaal één buurt 
de volgende stap te zet-
ten: een aardgasvrije wijk. 
Eind 2021 heeft Wijdeme-
ren vier verkenningsbuur-
ten aangewezen om de al-
ternatieven voor aardgas 
en de duurzame opwek 
van energie te onderzoe-
ken. Deze vier buurten zijn 
Ankeveen, Kortenhoef- 
Noord, Loosdrecht- Noord 
en de Blijkpolder in Neder-
horst den Berg.

    Wijkuitvoeringsplan in 2025
    Wijdemeren wil uiterlijk in 
2025 met minimaal één buurt 
een wijkuitvoeringsplan op te 
stellen. “Onze lokale Ener-
giecoöperatie Wijdemeren, 
speelt daar een essentiële rol 
in. Ik ben erg trots op deze 
samenwerking. Zo wordt de 

energietransitie in Wijdeme-
ren echt voor en door inwo-
ners vorm gegeven”, zegt 
wethouder Hoelscher. Een 
groot deel van de nu toege-
kende subsidie komt van de 
provincie       Noord-Holland:
€ 200.000. Er komt ook geld 
via de gemeenteraad, het Na-
tionaal Isolatieprogramma en 
uit de eigen kas van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren.

    MELD JE AAN VOOR 
EEN BIJEENKOMST

    Warmteoplossing per wijk
    Hoelscher legt uit dat men 
gaat uitzoeken welke warmte-
oplossing het meest geschikt 
is voor iedere wijk. Dat kan 
een gezamenlijk warmtenet 
zijn, maar ook individuele op-
lossingen met een warmte-
pomp of als tussenoplossing 
een groeps- warmtenet. De 
Rioolwaterzuivering in de Hor-
stermeerpolder en de plassen 
zouden een belangrijke rol 
kunnen spelen als warmte-
bron. Zover is het echter nog 
lang niet. Voorlichting aan 
bewoners is zeer belangrijk. 

“Wij werken aan een breed 
draagvlak voor de te kiezen 
warmteoplossing. Daarbij kij-
ken we ook naar financiering. 
Hoe houden we het betaal-
baar voor iedereen”, vertelt 
de wethouder. “En van dwang 
is absoluut geen sprake.”

    Alleen samen
    Dit kan alleen samen met in-
woners en andere partners. 
Energiecoöperatie Wijde-
meren heeft met inwoners 
van de verkenningsbuurten 
al meerdere bijeenkomsten 
gehouden. Eind februari en 
begin maart zijn er weer bij-
eenkomsten. Dan worden de 
uitkomsten van het haalbaar-
heidsonderzoek gepresen-
teerd. “We hopen dan een 
goed beeld te hebben met 
welke wijk of wijken we als 
eerste aan de slag gaan voor 
een wijkuitvoeringsplan”, al-
dus de wethouder.

    Energie besparen
    Inwoners van de verkennings-
buurten kunnen zich voor de 
bijeenkomsten in februari en 
maart aanmelden via www.

ecwijdemeren.nl/buurtverken-
ningen. Woont u niet in een 
verkenningsbuurt, maar wilt u 
wel energie besparen? Ener-

giecoöperatie ondersteunt u 
daar graag bij. Ga naar www.
ecwijdemeren.nl voor meer 
informatie.   

 Foto: Gert Zagt   
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‘De brandweer is een enorme   
meerwaarde in mijn leven’
Wouter van Henten aan het woord

REGIO
Brandweer Gooi en Vecht-
streek is hard op zoek naar 
nieuwe collega’s voor ver-
schillende posten in de re-
gio. Geïnteresseerden die 
als brandweervrijwilliger 
aan de slag willen, kunnen 
zich nu aanmelden. Brand-
weervrijwilligers staan 
samen met collega-vrijwil-
ligers 24 uur per dag klaar 
om de leefomgeving veilig 
te houden.

Veel mensen denken dat het 
werken als brandweervrijwilli-
ger lastig te combineren is met 
bijvoorbeeld hun fulltimebaan, 
flexwerk, studie of gezinsle-
ven. Toch blijkt het werken bij 
de brandweer voor velen goed 
te combineren met hun privé- 
of werksituatie. Dat geldt ook 
voor Wouter van Henten, vrij-
williger bij de post Loosdrecht. 
“Het is even afstemmen en 
plannen qua werk en met mijn 
gezin om te kijken op welke 
momenten ik voor de brand-
weer beschikbaar ben en er 
dus een risico is dat ik weg-
geroepen kan worden. Maar 
wanneer je dat vooraf plant, 
kunt je er rekening mee hou-
den en dan is het goed met 
elkaar te combineren.”

Impact maken en afwisse-
ling
Naast de tijdsinvestering die je 
doet, krijg je er ontzettend veel 
voor terug, geeft Wouter aan: 
“Het brandweervrijwilliger zijn 
is echt een grote meerwaar-
de in mijn leven. Ik ben hier-
door in staat om heel concreet 
mensen te helpen en iets te 
doen en impact te maken in 
mijn eigen omgeving. Daar-
naast zit er een groot sociaal 
aspect aan vast; je krijgt nieu-
we vriendschappen en bent 
onderdeel van een levendige 
vereniging.”

Opleiding
Nieuwe brandweervrijwilligers 
die zich aanmelden worden 

in de avonduren opgeleid tot 
brandweerman of -vrouw. De 
opleiding is exact dezelfde 
als die voor brandweerlieden 
in vaste dienst. Je leert niet 
alleen branden blussen, maar 
ook reanimeren, hulpverlenen 
bij verkeersongevallen, red-
dingen uit het water te doen 
en dieren in nood te redden. 
Uiteraard moet je een goede 
conditie hebben en dichtbij de 
kazerne worden.

Wil jij weten hoe de brandweer 
in jouw leven past? Brand-
weer Gooi en Vechtstreek 
denkt graag met je mee. Kijk 
op www.brandweer.nl/gooi-en-
vechtstreek voor meer infor-
matie en de kazerne bij jou in 
de buurt.

   

Vrijwilligers gevraagd preventief 
huisbezoek Wijdemeren
WIJDEMEREN
Vindt u het leuk om wat te 
betekenen door het bezoe-
ken van ouderen bij u in de 
omgeving?

Misschien is het doen van 
preventieve huisbezoeken bij 
ouderen van 80 jaar dan wat 
voor u.

In opdracht van de gemeente 
Wijdemeren voert Versa Wel-
zijn samen met vrijwilligers 
het preventief huisbezoek 
uit. Door de lastige coronatijd 
werden er geen bezoeken ge-
daan, maar nu dit alles groten-
deels achter ons ligt worden 
deze bezoeken weer opge-
start. Versa wil het preventief 

huisbezoek weer een stevige 
impuls geven en zoekt enthou-
siaste mensen die dit leuk lijkt.

Het bezoek houdt in dat u als 
bezoeker in gesprek gaat, 
waarbij ouder worden met 
alles wat daarbij komt kijken 
aanbod komt. De huisbezoe-
ker heeft een training gehad 
en heeft daardoor de vaar-
digheden en kennis om het 
gesprek te kunnen voeren 
met de juiste informatie over 
de omgeving en waar men te-
recht kan voor diensten en on-
dersteuning. Het leuke van dit 
vrijwilligerswerk is dat het een-
malige bezoeken zijn en dat 
je de momenten dat je op be-
zoek gaat zelf kunt afspreken. 

Daarnaast is het werk zo leuk 
omdat het zo verschillend is bij 
wie je binnenkomt en men het 
bijna altijd heel fijn vindt dat je 
geweest bent. Een VOG (ver-
klaring omtrent gedrag) dient 
overlegd te worden. De kosten 
hiervoor worden vergoed door 
Versa Welzijn.

Meldt u aan
Naast deze oproep zijn er bij-
na altijd leuke andere vrijwilli-
gers vacatures bij Versa Wij-
demeren.

Heeft u belangstelling dan kunt 
u contact maken met: Wout 
Vermeulen, Versa Welzijn tel: 
06-13966520, mail: wvermeu-
len@versawelzijn.nl

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

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

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

uwuwuw

expert

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING



Wijdemeren is per 1 februari aangesloten 
bij de Nederlandse Schuldhulproute. 
Daar kunnen mensen, anoniem,
telefonisch of digitaal terecht met vragen
over hun financiële situatie of hulp bij 
schulden. Het is een samenwerkings-
verband van gemeenten, verzekeraars 
en bedrijven zoals banken en energie-
leveranciers om mensen bij financiële 
problemen zo goed mogelijk
eruit te helpen. 

De Nederlandse Schuldhulproute maakt gebruik 

van de nieuwe website www.geldfit.nl. Wie belt 

met het centrale nummer 0800-8115 of chat 

met een medewerker, krijgt direct een praktisch 

antwoord. Komen mensen er zelf niet uit, dan 

brengt Geldfit hen in contact met een passende 

organisatie in de buurt.

Anoniem
‘’Het voordeel is dat je anoniem je vragen of

problemen kan voorleggen’’, legt Renee 

Bollebakker, medewerker sociaal domein uit.

Met de aansluiting bij de Nederlandse Schuld-

hulproute is er voor onze inwoners een extra 

mogelijkheid om financiële problemen op te los-

sen. ‘’We zijn al langer bezig met schuldhulp-

verlening’’, licht wethouder Maarten Hoelscher 

toe. Zo is er het sociaal wijkteam dat mensen bij 

betalingsachterstanden opzoekt om te helpen. 

Ook is elke maandag in het gemeentehuis het 

zogenoemde PING-loket open voor eerste hulp 

bij financiële vragen. Toch bestaat er bij veel 

mensen schaamte en stress om hulp te vragen. 

Voorkomen
Het is hoe dan ook van groot belang om vroeg 

aan de bel te trekken bij financiële problemen. 

‘’Om te voorkomen dat het van kwaad tot erger 

gaat.” Hoelscher hecht vooral belang aan pre-

ventie. ‘’Voorkomen is beter dan genezen. Wat 

dat betreft doe ik ook een beroep op ouders,

leer kinderen op jonge leeftijd verstandig met 

geld om te gaan.’’ 

Wijdemeren
informeren

Verloren of gevonden 
voorwerp?
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op

het gemeentehuis of melden op

www.verlorenofgevonden.nl.

Hier kunt u ook terecht wanneer u iets

verloren bent.

Bekendmakingen

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

1 februari 2023

Kort

Spaarzaam en warmpjes 
de winter door

@selma.van.dijk
#mooiwijdemeren

>     Vouwwagen verwijderd

Burgemeester en wethouders lieten donderdag

19 januari een vouwwagen verwijderen uit 

Nederhorst den Berg. Het voertuig stond 

geparkeerd op het parkeerterrein aan de 

Meerhoekweg. De eigenaar kan zich uiterlijk 

woensdag 12 april 2023 melden bij de 

gemeente om de vouwwagen op te halen. 

Die dient dan wel 175 euro afsleepkosten en 

stallingskosten, 25 euro per dag, te betalen. 

Na het verstrijken van de termijn wordt de 

vouwwagen vernietigd.

>     Koop- en huurverzoeken

Gemeente Wijdemeren maakt in Wijdemeren 

Informeren bekend als er verzoeken zijn om 

grond te kopen of huren van de gemeente.

Het gaat om de volgende verzoeken:

- Koopverzoek Kortenhoefsedijk 112 Korten-

   hoef: het verzoek betreft een stuk grond 

   van 5 vierkante meter aan de voorzijde van 

   de Kortenhoefsedijk 112. 

- Huurverzoek Kromme Rade 1 in Kortenhoef.

- Koopverzoek stuk grond tussen de Wout 

   Hilhorsthof 2 en de Arnoud Voetlaan 22 in 

   Ankeveen. Het verzoek betreft 158 vierkante 

   meter.

- Huurverzoek ’s-Gravelandsevaartweg 1 in

   Loosdrecht, voorzijde woning groot 32 

   vierkante meter.

Bent u ook geïnteresseerd in hetzelfde stuk 

grond? Laat het ons weten voor 22 februari 

2023. Zo kunnen we een afweging maken of u 

ook in aanmerking kan komen voor hetzelfde 

stuk grond. U kunt een email sturen naar

snippergroen@wijdemeren.nl. 

>     Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Ieder kind moet naar muziekles kunnen of 

naar voetbal, dansen of theaterlessen. Maar 

soms is er thuis geen geld voor zwemles, 

muziekles of voor de contributie voor een 

sportvereniging. Dan biedt het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Noord-Holland uitkomst. Dat 

fonds betaalt de contributie en of het lesgeld 

voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar 

te weinig geld is voor een sportclub, muziek- 

of dansles, schilderen, theaterschool of een 

andere creatieve cursus. Voor meer informatie 

zie www.jeugfondssportencultuur.nl.

   ‘Praat over schulden, dat is de eerste stap’

De cliëntondersteuners van MEE den-
ken graag met u mee bij vragen over 
wonen, werk, opvoeding, het regelen 
van zorg, een aanpassing in huis of een 
belangrijk gesprek.

Marijke (58) heeft artrose. Ondanks de pijn en 

stijfheid in haar gewrichten, redde zij zich altijd 

prima in haar eentje. Tot zij op een dag merkte 

dat bepaalde dingen toch echt niet meer goed 

lukten. “Vooral ramen lappen, boodschappen 

doen en traplopen ging steeds moeizamer. 

Maar ik wilde wel graag blijven wonen waar ik 

nu woon. Een vriendin wees mij op onafhan-

kelijke cliëntondersteuning. Samen hebben we 

gekeken wat er nodig was om zo lang moge-

lijk in mijn woning te kunnen blijven wonen. 

Inmiddels heb ik hulp in de huishouding, buren 

helpen mij met boodschappen en ik heb een 

traplift. Ik ben helemaal gelukkig en kan weer 

goed zelf verder!”

Hulp van MEE is gratis
Wilt u dat een onafhankelijke cliëntonder-

steuner met u meedenkt? Neem dan contact 

met ons op via wijdemeren@mee-ugv.nl of 

telefoonnummer (035) 303 01 62. Iedere eerste 

donderdag van de maand is er van 14.30 tot 

16.00 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek 

Loosdrecht (Tjalk 41). U heeft voor ondersteu-

ning van MEE geen verwijzing nodig en hoeft 

geen eigen bijdrage te betalen.

Dankzij MEE kan Marijke weer verder



Energiecoöperatie Wijdemeren heeft tal 
van tips om de winter spaarzaam door te 
komen. Doe bijvoorbeeld mee met
warmetruiendag, zet je CV op 60 graden
of laat een warmtescan doen.

Vrijdag 10 februari is het warmetruiendag.

Doe een extra lekkere trui aan, zet de thermos-

taat een graadje lager en doe mee met één of 

meer van de winteracties van de coöperatie.

CV op 60
Veel cv-ketels staan nog op de fabrieksinstelling 

van 80 graden maar werken efficiënter op 60 

graden. U kunt de temperatuur gemakkelijk zelf 

omlaag zetten. Deze snelle besparing scheelt 

veel gas, dus CO2 en geld. Maak een foto 

van uzelf met uw ketel en stuur de foto naar 

zetmop60@ecwijdemeren.nl. De inzender van 

de leukste foto krijgt een prijs.

Warmtescans 
Laat een warmtescan maken om de energie-

lekken in uw woning op te sporen. 

Warmtefoto’s laten namelijk zien waar de warmte

weglekt uit uw huis. Het geeft een eerste indruk 

van onnodig energieverlies.

Meld u aan voor één of meer van de winter-

acties via www.ecwijdemeren.nl/winteracties.

’s-Graveland
- Noordereinde 36: verbouwen woning naar 

   verpleeghuis, zaaknummer Z.76399 (10.01.23)

- Noordereinde 155a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76457 (15.01.23)

- Zuidereinde 43: wijzigen toiletgroep op 

   buitenplaats Trompenburgh,

   zaaknummer Z.76470 (16.01.23)

- Zuidereinde 124: plaatsen 13 zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76594 (20.01.23)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: realiseren bed & breakfast, 

   zaaknummer Z.76600 (22.01.23)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 23: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.76676 (25.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 111: plaatsen dakkapel 

   op bijgebouw, zaaknummer Z.76419 (11.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden

   werkplaats, zaaknummer Z.76657 (24.01.23)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen hekwerk,

   zaaknummer Z.75990 (17.01.23)

’s-Graveland
- Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75262 (13.01.23)

Loosdrecht
- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen 

   3 bomen, zaaknummer Z.75882 (19.01.23)

- Berm van de ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 

   31 bomen, zaaknummer Z.75970 (24.01.23)

- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (19.01.23)

- voor ‘t Jagerspaadje 15 en 19: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76018 (19.01.23)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen

   vijf bomen, zaaknummer Z.75887 (19.01.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211a: bouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.75703 (17.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vervangen riet-

   bedekking door dakpannen en plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.74578 (17.01.23)

- naast Rading 142: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76025 (24.01.23)

- Rading 168: kappen 6 bomen,

   zaaknummer Z.75966 (24.01.23)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (24.01.23)

- naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (25.01.23)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62: realiseren opbouw,

   zaaknummer Z.76116 (19.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (12.01.23)

Loosdrecht
- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen

   8 bomen in het Bosje van Sprenger,

   zaaknummer Z.75846 (25.01.23)

> Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42a te Nederhorst den Berg: 

   oprichten reparatiebedrijf, zaaknummer Z.76464

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

> Vastgesteld wijzigingsplan 
Middenweg 68 te Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat zij op 10 januari 2023 

het wijzigingsplan Middenweg 68 te Neder-

horst den Berg hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in de omzetting van 

een agrarisch perceel met bedrijfswoning 

en kassen in een woonperceel met twee 

burgerwoningen. Dit is mogelijk door gebruik 

te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

wijzigingsplan.

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende 

stukken ligt met ingang van 26 januari 2023 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Middenweg 68 te Nederhorst den Berg 

of een afspraak te maken voor inzage op het 

gemeentehuis. Het planidentificatienummer is 

NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.

Bekendmakingen 1 februari 2023

Wijdemeren
informeren

1 februari 2023

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

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

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

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

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

informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking-

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

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

besluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Maak hiervoor een afspraak met de administratie van 

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

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Bouwen en wonen

Winteracties Energiecoöperatie Wijdemeren
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Terugblik op Watersnoodramp met Ellen 
Schipper
70 jaar geleden

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Als 24-jarige heeft de 
Loosdrechtse Ellen Schip-
per samen met haar man 
Joop Schipper geholpen 
met het redden van men-
sen tijdens de Waters-
noodramp. In de nacht 
van 31 januari op 1 fe-
bruari 1953 braken de 
dijken. De ramp die zich 
in Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant voltrok 
is dit jaar alweer 70 jaar 
geleden, maar staat Ellen 
Schipper (94) nog altijd 
bij.

Onstuimig weer
In haar woning, gelegen tus-
sen de Vuntus en de Loen-
derveenseplas, herleeft ze 
dezelfde omstandigheden 
als 70 jaar geleden. Het wa-
ter spat tegen de dijk op, de 
regen klettert tegen de ra-
men en de lucht is asgrauw. 
Ellen: “In Loosdrecht was het 
ook onstuimig weer toen we 
op de radio hoorden dat de 
dijken waren gebroken. Hier 
zag je witte schuimkoppen op 
de plassen, maar de situatie 
in Zeeland was velen malen 
erger.” Zij, haar man Joop en 
Joops vader besloten te gaan 

helpen. Samen met vijf ande-
re Loosdrechters en hulp van 
het MOK (Marine Opleidings-
kamp) in Boomhoek hebben 
ze een aantal boten verza-
meld waarmee ze richting het 
rampgebied vertrokken. Met 
z’n allen in een grote auto 
en de boten op aanhangers 
geladen, vertrekken ze rich-
ting Willemstad. Dat was een 
veilige plaats waar ze afgezet 
konden worden, zo dicht mo-
gelijk bij Goeree-Overflakkee. 
Het Zuid-Hollandse eiland 
was een van de zwaarst ge-
troffen gebieden.

Ooltgensplaat
Eenmaal in Willemstad aan-
gekomen ontmoet de groep 
Loosdrechters meer men-
sen die willen helpen. “Aller-
lei soorten mensen hadden 
zich verzameld in een oude 
school. Een jonge verpleeg-
ster, de buurtschipper en een 
arts uit Rotterdam kan ik mij 
nog goed herinneren. De arts 
was opgegroeid op het eiland 
en kende het op zijn duimpje, 
dat zou later nog van pas ko-
men. Die nacht sliepen we in 
de oude school, de volgende 
dag gingen we op pad naar 
Ooltgensplaat.” vertelt Ellen.

De eerste reddingsactie die 

ze ondernamen was het red-
den van een familie die al 
twee dagen op een dijk stond. 
“Toen we met de bootjes aan-
kwamen stonden er naast 
volwassenen ook verkleumde 
kinderen, een vogeltje in een 
kooi en een kinderwagen.”

De familie werd geëvacu-
eerd naar de dorpsstraat in 
Ooltgensplaat. “De kerk en 
de kroeg waren het hoog-
ste punt, daar werd iedereen 
heen gebracht. In de kroeg 
heb ik nog op een potkachel 

blikken soep opgewarmd 
voor alle inwoners.” Dat klinkt 
knus, maar de situatie was er 
grimmig. Op sommige plek-
ken moesten mensen met 
ladders de bovenverdieping 
van hun huis in klimmen en in 
de dorpsstraat spoelden dode 
varkens aan.

Ellen was in het jaar 1953 net 
moeder geworden van haar 
oudste zoon. Haar schoon-
moeder paste op toen zij, 
haar man en haar schoonva-
der hun leven waagden in het 
rampgebied. “Het is best bij-
zonder dat ik niet bang was, 
ik denk dat het kwam doordat 
ik mijn man niet alleen wilde 
laten gaan.” Wat ook mee-
speelde was het feit dat ze als 
Loosdrechter haar hele leven 
al op het water te vinden was.

Blaffend hondje
De tweede reddingsactie 
waar Ellen bij betrokken 
was vond plaats tussen Ou-
de-Tonge en Nieuwe-Tonge. 
Het ging om twee boerderijen 
waar mensen hulp nodig had-
den. Eenmaal aangekomen 
bij de eerste boerderij, was 
het helemaal mis. Doordat de 
elektrische bedrading nat was 
geworden, was het hele gezin 
onder stroom komen staan 
en overleden. “Het was ver-
schrikkelijk om hen te zien, ze 
hadden de klompen nog aan. 
Wat me nog meer aangreep, 
was dat er op een mesthoop 

nog een hondje stond te blaf-
fen, jankend om zijn baasjes.” 
Dat hondje zal ze nooit meer 
vergeten. Bij de tweede boer-
derij namen ze niet alleen 
mensen mee die op het dak 
van hun huis stonden, maar 
ook het paard. “Die zwom zo 
achter de boot aan.”

Het was niet makkelijk om 
mensen te redden. “We voe-
ren over de polder, die was 
deels overstroomd en was 
omringd met dijken. We 
konden niet over de dijken 
heen varen, dus moesten we 
steeds de boot over de dijk 
tillen.” Gelukkig kende de 
arts uit Rotterdam de weg, zo 
kwam we snel weer op een 
veilige plek aan. “Daar gingen 
we in de kroeg weer een war-
me kop soep eten. Toen kwa-
men de bijzondere verhalen 
naar boven. Zoals een man 
die twee dagen aan een dak-
goot heeft gehangen, of men-
sen die uren in lantaarnpalen 
hebben gezeten.”

Aan het water
Toen eenmaal de meeste 
mensen gered waren, zijn 
de Loosdrechters weer huis-
waarts gekeerd. Als Ellen te-
rugdenkt aan wat ze 70 jaar 
geleden heeft meegemaakt, 
wordt ze een beetje emoti-
oneel. “Gelukkig ben ik niet 
bang geworden voor water, ik 
vind het nog heerlijk om aan 
het water te wonen.”
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Inhaalcampagne HPV- vaccinatie
REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek 
is op maandag 30 januari 
begonnen met de landelij-
ke inhaalcampagne voor 
de vaccinatie aan jong 
-volwassenen tegen het 
humaan papillomavirus 
(HPV). Dit virus is over-
draagbaar via intiem con-
tact en kan diverse vormen 
van kanker veroorzaken.

Ongeveer acht op de tien men-
sen krijgt minimaal één keer in 
hun leven te maken met een 
HPV-infectie. De meeste men-
sen merken daar niks van, het 
lichaam ruimt het virus dan zelf 
op. In sommige gevallen blijft 
het virus wel aanwezig en dan 
kan er na een paar jaar kan-
ker ontstaan. De bekendste is 
baarmoederhalskanker, maar 
het kan ook gaan om kanker in 
de mondkeelholte, bij de anus, 
de penis, de schaamlippen en 
de vagina.

Vaccinatie gratis
Voor een groot deel is ziekte 
te voorkomen door vaccina-
tie. Daarom wordt deze cam-

pagne opgezet voor de groep 
jongeren die geboren zijn tus-
sen 1 januari 1996 en 31 de-
cember 2003 en die nog niet 
of nog niet volledig zijn gevac-
cineerd tegen HPV. Vaccinatie 
is alleen mogelijk op afspraak 
en vindt plaats op de vaccina-
tielocatie van de GGD aan de 
Fransche Kampweg in Bus-
sum, waar ook de coronavac-
cinaties gezet worden.

Voor een optimale werking 

zijn twee prikken nodig, die 
een half jaar na elkaar moeten 
worden gezet.

Alleen in 2023 zijn deze prik-
ken gratis. Het advies is daar-
om om de eerste prik niet te 
laat te plannen, zodat de twee-
de ook nog gratis is. Maak een 
afspraak via

www.hpvafspraak.nl

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 1 
februari:

Deze week is er weer het po-
litiek-maatschappelijke discus-
sieprogramma In Derde Ter-
mijn, waarin Ruud Bochardt 
stil staat bij de verkiezingen 
voor provinciale staten en de 

waterschappen op 15 maart.

In het programma licht Theo 
Famback (D66) een en ander 
toe. Waar houdt de provincie 
zich mee bezig en dat geldt 
ook voor de waterschappen? 
Wat is het belang van deze be-
stuurslagen? Daarnaast duikt 
TV Magazine in de actuele ge-
beurtenissen in deze regio.

Voor diegenen die kijken via 
Ziggo: GooiTV is op kanaal 48. 
Via KPN is dat kanaal 1432. 
Via T-Mobile is dat kanaal 842. 
Of ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’. Alle programma’s 
zijn nu te zien in HD- kwaliteit.

• 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

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 1 februari
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
8.    Vaststellen bestemmingsplan Dodaarslaan 2-16 te

       Kortenhoef

9.    Indienen zienswijze huisvestingsverordening

10.  Behandelverzoek VVD, Dorpsbelangen, CDA en

       ChristenUnie bezetting Ondernemersloket

Overig
11.   Vragenhalfuur

12.  Sluiting

Commissie Bestuur en Middelen
Datum: donderdag 2 februari
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
9.    Vaststellen Normenkader 2022

10.  Vaststellen verordening kwijtschelding 

       gemeentelijke belastingen Wijdemeren 2023

11.  Actualisatie overzicht geheime stukken

Bespreekstukken
12.  Integraal veiligheidsplan 2023-2026

13.  Zienswijze regionale veiligheidsstrategie

14.  Rekenkameronderzoek inkoop en

       aanbesteding van projecten

Overig
15.  Vragenhalfuur

16.  Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

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

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

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

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.  

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

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

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

 Foto: stock.adobe.com
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 Wandelen voor een goed doel
    Juliette (9) jongste wandelaar tijdens halve marathon

    Door: Sarah Cuiper

    LOOSDRECHT
    De negenjarige Juliette 
van Eijndhoven uit Loos-
drecht heeft op zaterdag 
21 januari 21,1 kilometer 
gewandeld. Dit deed ze om 
geld in te zamelen voor on-
derzoek naar borstkanker, 
de ziekte waar haar moe-
der sinds vorig jaar mee te 
maken heeft.

    Samen met haar vader Evert 
heeft Juliette de duinen van 
Egmond getrotseerd. De jaar-
lijkse Egmond wandelmara-
thon is populair onder jong en 
oud. Maar op de afstand van 
een halve marathon was Ju-
liette de jongste deelnemer. 
“Veel wandelaars vonden het 
stoer dat ik zo jong al mee-
deed” zegt Juliette. Volgens 
haar moeder Maartje en broer 
Olivier liep ze zonder moeite 
de route. “Na de finish heeft 
ze zelfs nog een stukje ge-
rend, want dat had ze nog niet 
genoeg gedaan die dag vond 

ze” vertelt Maartje over Juliet-
te. Uiteindelijk hebben vader 
Evert en Juliette de finish ge-
haald in vier uur en eenentwin-
tig minuten.

    Kinderen helpen
    Volgens Maartje is Juliette al 
van jongs af aan dol op wan-
delen en de natuur. Onderweg 
heeft ze veel leuke dingen ge-
zien, zoals zeesterren. Al klet-
send en huppelend heeft ze 
de route gelopen en halverwe-
ge wachten Maartje en Olivier 
de rest van het gezin op met 
een boterham. Sinds Maartje 
de diagnose borstkanker heeft 
gehad, is het gezin daar veel 
mee bezig geweest. “De kin-
deren wilden allebei helpen, 
ieder op hun eigen manier. Zo 
heeft Olivier honderd uur in de 
tuin doorgebracht en koos Ju-
liette voor de halve marathon” 
aldus Maartje. Juliette: “Mijn 
doel is om ervoor te zorgen dat 
mensen niet meer met kanker 
te maken hoeven hebben.” 
Gezamenlijk gaat het gezin op 
1 juni de Alpe d’Huez beklim-

men. Als alles goed verloopt 
met de volgende bestraling 
in februari, hoopt Maartje dan 
ook mee te kunnen doen.

    Help mee
    Het geld dat Olivier heeft op-
gehaald gaat deels naar de 
organisatie van de reis naar 
de Franse Alpen en deels di-
rect naar kankeronderzoek. 
De bijna 5200 euro die Juliet-
te heeft opgehaald met haar 
wandelactie is meteen aan het 
onderzoek van Alpe d’Huzes 
gedoneerd. Ter voorbereiding 
op deze pittige klim zal het 
gezin naar Nijmegen gaan om 
daar alvast te oefenen met het 
bewandelen van heuvels.

    De steun van hun buren uit 
Loosdrecht is enorm geweest. 
Juliette en Olivier hebben niet 
alleen veel donaties van hen 
ontvangen, maar ook van an-
dere Loosdrechters. Wilt u   
ook Juliette helpen haar doel 
te bereiken en bijdragen aan 
kankeronderzoek? Dat kan via 
de QR-code op de foto. 

 Foto van de Week   

      

 Loosdrecht kent ook een ‘6e plas’, de rotonde bij het gemeentehuis. Nog héél even geduld, dan ligt het bootje weer in het water tussen het wuivend riet… 
(foto: Edgar Broekman)   
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4522 vogels geteld tijdens tuinvogeltelling in Wijdemeren
Door: Sarah Cuiper

REGIO
Op 27, 28 en 29 januari 
vond de nationale tuin-
vogeltelling plaats. In de 
gemeente Wijdemeren 
hebben er 198 mensen 
aan deelgenomen en lan-
delijk maar liefst meer dan 
121.000 mensen. De tuin-
vogeltelling is een initia-
tief van de Vogelbescher-
ming. Hanne Tersmette, 
boswachter bij Vogelbe-
scherming voor de Gooi 
en Vechtstreek, benadrukt 
hoe belangrijk deze telling 
is: “We zien dat het aantal 
vogels die in bebouwd ge-
bied leven sterk achteruit-
gaan, door de telling bren-
gen we dit in kaart.”

Krakeenden
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de Groenling, een vinkachtige. 
In 15 jaar tijd is de populatie 
afgenomen van 25% naar 5%. 
Met de tuinvogeltelling kunnen 
zulke veranderingen in kaart 
worden gebracht en onder-
zocht worden. Zo is ook geble-
ken dat het met de watervogels 
wél goed gaat. Hanne: “Je ziet 
dat de waterkwaliteit een stuk 
verbeterd is, waar vroeger vies 
water was, is het nu schoner 
geworden. Dat komt door on-
der andere door het beheer, 
het leuke is dat je ziet dat het 

effect heeft, de krakeenden 
kwamen weer terug door het 
schone water.”

Liefde voor vogels
De tuinvogeltelling duurt een 
halfuur en gaat om het tellen 
van vogels in de tuin of op 
het balkon. Vogels maken ge-
bruik van deze gebieden om 
te schuilen, broeden, rusten of 
om eten te verzamelen. Het is 
de bedoeling dat alleen stilzit-
tende vogels geteld worden, 
geen overvliegende. Van dub-
beltellen is niet zo snel sprake, 
vogels zijn erg gebonden aan 
een eigen territorium. Geeke 
Remmelts heeft een lange tijd 
als boswachter in ’s-Graveland 
gewerkt en heeft meegedaan 
aan de tuinvogeltelling. “Ze 
hadden er niet zoveel zin in, 
de vogels, komt vast door het 
grauwe weer. Maar toen de tijd 
om was, kwamen ze ineens 
allemaal tevoorschijn!” vertelt 
ze. Samen met haar dochters 
geniet ze van de vogels die 
zich in de conifeer nestelen of 
de koolmeesjes die snoepen 
van het vogelvoer.

De Vogelbescherming vindt 
het belangrijk dat jonge kinde-
ren en gezinnen ook meedoen 
met het tellen. “Dan ontstaat er 
een nieuwe generatie die de 
liefde voor vogels kan voort-
zetten” aldus Hanne.

   

Duurzame Dorpskwekers

Onze helden
Door: Wietse Bakker (CSA 
LandinZicht)

Deze wintermaanden brengen 
geen groen. In de kassen, die 
bij ons niet verwarmd zijn, zien 
we wel wat plantjes die zelfs 
nu nog te oogsten zijn: snijbiet, 
winterpostelein en nog een 
heel klein beetje koriander. Op 
het land staan de laatste boe-
renkool- en palmkoolstronken 
te kleumen. De knoflook steekt 
wel de kop al op, maar dat 
gaat héél langzaam nu. Net 
als de spinazie en de bospeen. 
Wachten, wachten, wachten. 
Ik geef toe, dat is nooit mijn 
sterkste kant geweest. Maar 
toch, de eerste zaden liggen 
alweer in de zaaibakken. An-
dijvie en bindsla. Lekker bin-
nen nog. Dan de tuinbonen…..

zo’n verfrommelde droge boon 
leg je een nachtje in het water, 
dan wordt-ie al ruim twee keer 
zo groot. Dan nog een dag of 5 
tot 7 in het vochtige zand, zit er 
opeens een kiempje aan. Tijd 
om ze mannetje aan mannetje 
in de zaaibakken te ‘leggen’. 
Dat gebeurt al deze week. Met 
een week of vijf staan ze op 
het land. Trotseren kou, wind 
en regen. Ere wie ere toekomt, 
het zijn gewoon onze helden!! 
En dat komt ook nog eens te-
rug in de smaak. Want onze 
tuinbonen zijn gewoon lekker-
der dan die uit Italië of Spanje. 
Eigen groenten eerst! Ik ben 
vóór!!!
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Bach voor klavecimbel 
en traverso
NEDERHORST DEN BERG
Bij Bach denkt u waar-
schijnlijk aan de grote 
Johann Sebastian. En 
terecht. Maar klavecinis-
te Ursula Dütschler en 
fluitist Raymond Honing 
verdiepten zich ook in de 
muziek van zijn zonen: 
Wilhelm Friedemann en 
Carl Philip Emanuel.

Aan de hand van de muziek 
van de drie mannen schetsen 
zij een muzikaal beeld van de 
ontwikkeling van de barokstijl 
van vader J.S. naar de roco-
costijl van zijn zonen. En dat 
levert een contrastrijk pro-
gramma op. Vader Bach heeft 
een wat rationele benadering, 
voor de zonen spelen gevoel 
en emotie een veel grotere 
rol. En dat hoor je terug in hun 
muziek.

Na hun zeer succesvolle en 
bejubelde cd-opname van 
de Beethoven sonates heeft 
het Duo zich een nieuw doel 
gesteld: de fluitsonates van 
Bach. Maar zoals altijd plaat-
sen Honing en Dütschler hun 
programma in een bredere 
context. En daarom spelen 
ze naast twee grote meester-
werken van Johann Sebasti-
an Bach, ook werk van twee 
zonen die indertijd minstens 
zo succesvol waren als hun 
vader.

De van oorsprong Zwitserse 
klaveciniste en fortepianiste 
Ursula Dütschler studeerde in 
Bern, Salzburg en de VS en 
vestigde zich jaren geleden in 
Nederland. Hier ontwikkelde 
zij een veelzijdige concert-
praktijk. Raymond Honing 
behoort tot een nieuwe gene-
ratie musici die hun energie 
voor een groot deel wijden 
aan zowel oude als nieuwe 
muziek. Hij studeerde aan het 
Amsterdams conservatorium 
zowel fluit, traverso als ka-
mermuziek. Tegenwoordig is 
hij, naast zijn concertpraktijk, 
docent aan datzelfde conser-
vatorium.

Kaartverkoop
Concert Duo Dütschler & Ho-
ning: vrijdag 10 februari 2023, 
aanvang 20.15 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609.

De locatie van het concert is 
Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg

Mylou Frencken
Bear Project in De Dillewijn

ANKEVEEN
Een jaar geleden ver-
scheen het nieuwe album 
‘Meisje’ van Mylou Frenc-
ken. Op zaterdag 4 februa-
ri komt zij naar Theater De 
Dillewijn en brengt zij dit 
album op het toneel. Een 
ontroerend liedjespro-
gramma over vallen, op-

staan en gelouterd verder-
gaan.

Het is een poëtische vertelling 
over de reis van meisje naar 
vrouw, moeder, minnares en 
multi-tasker.

“Ik zou je graag nog even wil-
len zijn, een meisje van een 

jaar of zeven, al is je nachtpon 
mij nu te klein “ zegt Mylou 
Frencken in haar voorstelling. 
Mylou werkt al jaren als klein-
kunstenaar, gespecialiseerd 
in het betere Nederlandstalige 
lied, maar ditmaal gaat ze bij 
wijze van muzikaal experi-
ment de samenwerking aan 
met Bear Project: een produ-
cersduo dat zich onderscheidt 
door subtiele elektronica en 
indringende arrangementen 
die tegelijkertijd intiem van 
toon zijn. Wat begon als een 
stap in het onbekende, voelt 
nu als een sprong voorwaarts.

Samen met Eric Blom en René 
Meister van Bear Project zorgt 
Mylou voor een intieme set-
ting en een club-achtige at-
mosfeer. Meester-gitarist Ro-
nald Schmitz gaat ook mee op 
tournee.

Aanvang 20.15 uur.
Tickets € 19,- via
www.dedillewijn.nl

   

Voorlezen in de bieb
Door: Kim van den Berg

LOOSDRECHT
De peuters van KDV De 
Pinkenstal waren deze 
week te gast bij de biblio-
theek in Loosdrecht, waar 
burgemeester Crys Lars-
on de Nationale Voorlees-
dagen opende met een ge-
zellig Voorleesontbijt.

Tijdens een lekker ontbijt-
je las de burgemeester voor 
uit ‘Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje’. De kinde-
ren, die voor de gelegenheid 
in hun pyjama naar de opvang 
waren gekomen, hebben 
genoten van dit fijne voor-
leesmoment.

De andere dagen hebben va-
ders, moeders, opa’s, oma’s 

en leerlingen van o.a. basis-
school de Sterrenwachter zich 
aangemeld om voor te lezen 
aan de peuters van de Ei-
gen&Wijzer peuter- en dagop-
vang locaties in Loosdrecht. 

Dit was iedere keer een feest-
je, want luisteren naar een 
mooi verhaal is interessant 
voor de kinderen en het is ont-
zettend goed voor hun woor-
denschat en taalontwikkeling.

Wat gaan we doen? 
loosdrechtsplassengebied.nl

Foto: Jay Achterberg

  



Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

1
februari

Vrĳ dag

3
februari

Donderdag

2
februari

Zaterdag

4
februari

Dinsdag

7
februari

Woensdag

8
februari

✔ 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!

Easysit D83

Easysit D150

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless® Paris

Easysit S80


