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 Tennis & Padel De Rading zit bij top 3
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    “We zijn genomineerd 
voor Vereniging van het 
Jaar 2022 en we zitten 
bij de laatste drie tennis-
clubs”, vertelt de enthou-
siaste trainer, coördina-
tor en groundsman Berry 
Ruijter met een glimlach. 
“We zijn hier heel trots op. 
Naast Racket Club Wester-
bork en TC Sprenkelaar uit 
Apeldoorn zijn wij de derde 
genomineerde voor deze 
bijzondere prijs.” Voor-
zitster Caroline Loomans 
vult aan: “Op aanstaande 
zaterdag 18 februari wordt 
tijdens de opening van 
de 50e editie van het ABN 
AMRO Open de winnaar 
bekend gemaakt.”

    Tennis & Padel De Rading
    De gezellige familietennisclub 
is al sinds 1980 een geliefde 
plek voor tennisliefhebbers. 

Berry kwam in 1982 in aan-
raking met ‘zijn’ tennisclub en 
is de steun en toeverlaat voor 
iedereen die lid is van de club. 
Berry legt uit: “Kijk, we zijn een 
echte familieclub. Onze leden 
komen uit elke laag van de be-
volking. Dit kun je zien aan de 
auto’s op de parkeerplaats. 

    Oud, nieuw, duur en niet duur 
staan naast elkaar. Niemand 
is belangrijker dan de andere. 
Ego’s zijn niet welkom. Ieder-
een komt hier om te tennissen 
of padel te spelen. Daarom 
hebben we 700 leden, die met 
plezier naar onze tennisver-
eniging komen.”

    Nominatie
    Caroline: “Sinds 2020 hebben 
we een flinke groei doorge-
maakt. We zijn overgegaan op 
een jaarlidmaatschap. Niet al-
leen zomer of winter. We heb-
ben geen ladder meer, zoals 
vroeger. Via de app Clublad-
der wordt jouw tegenstander 

random gekozen. Is veel leu-
ker.”

    Berry: “Daarnaast vinden we 
gezond eten heel belangrijk. 
Onze keuken is een ‘gezonde 
keuken’. We doen veel voor 
de jeugd. In de zomervakantie 
hebben we in de eerste en 5e 
week van de zomervakantie 
zogenaamde kinderweken. 
Tijdens de Kerstvakantie orga-
niseren we 2 dagen een clinic 
voor de junioren. Ons jeugd-
bestuur stimuleert junioren om 
vrijwilliger te zijn via ‘Who’s 
next kids’ waar ze leren om 

bijvoorbeeld een toernooi te 
organiseren.”

    Nieuwe padelbanen
    Dit jaar worden twee nieuwe 
padelbanen toegevoegd aan 
de twee reeds bestaande twee 
padelbanen. De club beschikt 
dan over zeven tennisbanen 
en vier padelbanen. Jordi, de 
zoon van Berry, is padeltrai-
ner en krijgt het daardoor nog 
drukker.

    Competitie
    Diverse leden spelen in de re-
gio competitietennis. Junioren 

en senioren. Daarnaast wor-
den natuurlijk onderling tus-
sen de leden veel wedstrijden 
gespeeld. Wel wil de club veel 
energie steken in de jongere 
spelers vanaf 18 jaar. Zij gaan 
vaak studeren en dan is min-
der aandacht voor tennis. De 
club wil graag deze groep spe-
lers behouden voor de club. 
De club steekt daarom veel 
energie in het aantrekkelijk 
houden voor deze groep spe-
lers om te blijven. Het sociale 
aspect staat hoog genoteerd 
bij Tennis & Padel De Rading.

    Wees welkom
    Mocht je zin hebben in tennis 
en/of padel? Word lid. Wil je 
de sfeer proeven? Je kunt je 
voor een bescheiden bedrag 
aanmelden voor een ‘wenperi-
ode’ van drie maanden. Mocht 
je af en toe willen tennissen,   
dan kun je ook een tennisbaan 
los huren. 

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!

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

Verliefd geworden op een woning?
Wij ontzorgen u bij uw aankoop!
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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
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• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl
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• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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
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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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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!

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 16 februari  t/m woensdag 22februari.

Magere Runderlappen

Verse Kipvinken

Roasted Pork

Pittige Leverworst

Hutspotschotel met 
Runderstoofvlees

500 gram

Per stuk, 
150 gram

100 gram

Per stuk

400 gram

€ 8,98
€ 2,75

€ 2,49
€ 3,50
€ 6,99

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

Hele week:

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer

06-25514689

Te huur woonschip 14x4 m.
€ 1.175 0646194181 max.

1pers. 1plas loosdrecht
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

Kijk op www.dbhome.nl Kijk op www.dbhome.nl 

en ontdek de complete en ontdek de complete 

collectie!collectie!

Gebruik de code Gebruik de code posterposter**
* Deze aanbieding is van toe* Deze aanbieding is van toe* Deze aanbieding is van toe* Deze aanbieding is van toe* Deze aanbieding is van toe-

passing op de hele poster-passing op de hele poster-

collectie en is geldig tot encollectie en is geldig tot encollectie en is geldig tot en

met 28 februari 2023. De goedmet 28 februari 2023. De goedmet 28 februari 2023. De goedmet 28 februari 2023. De goed-

koopste poster is gratis.koopste poster is gratis.

Alle posters
nu 1+1 gratis!
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 Wethouder Zandbergen legt 
functie neer
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Vorige week maandag heeft 
wethouder Alette Zandber-
gen-Hanewald van De Lo-
kale Partij bij burgemeester 
Crys Larson haar ontslag 
ingediend.

    Persoonlijk verhaal
    In een brief aan organisatie, 
gemeenteraad en college van 
Wijdemeren licht zij haar ont-
slag toe. ‘Ik keek er enorm naar 
uit om als wethouder aan de 
slag te gaan. Ik was vol ambitie 
en heb deze nog steeds, maar 
constateer dat het wethouder-
schap en ik nu geen goede 
match zijn. 

    De werkomstandigheden trek-
ken een te grote wissel op 
mijn gezondheid’. In een an-
der schrijven vervolgt ze: ‘Niet 
lichtzinnig en met pijn in mijn 
hart heb ik deze beslissing 
genomen. Ja, dit besluit doet 

zeer. Ik keek er enorm naar 
uit en voel de verantwoorde-
lijkheid. Zat en zit vol ambitie 
maar constateer dat het wet-
houderschap en ik nu geen 
goede match zijn. Ik word hier, 
in de omstandigheden waarin 
ik het ambt mocht invullen, niet 
gelukkig van. Komende tijd wil 
ik graag gebruiken om te her-
stellen van de inspannende pe-
riode die achter mij ligt. Ik gun 
onze gemeente, die in enorm 
zwaar weer zit, alle goeds’.

    Reactie burgemeester
    Burgemeester Crys Larson 
reageert teleurgesteld maar 
begripvol: ‘De overige college-
leden en ik vinden het jammer 
dat wethouder Zandbergen 
dit besluit heeft genomen. De 
omstandigheden zijn ook verre 
van ideaal. Het besluit om haar 
functie neer te leggen heeft zij 
met pijn in haar hart gedaan, 
weet ik. Natuurlijk hebben wij 
hier alle begrip en respect voor. 
Wij gaan een bevlogen en be-

trokken collega missen. Ik dank 
haar namens het hele bestuur 
voor haar inzet en wens haar 
alle goeds voor de toekomst’.

    Reactie De Lokale Partij
    Bestuur en fractie van De Lo-
kale Partij betreuren dat hun 
wethouder haar functie om per-
soonlijke redenen heeft neer-
gelegd. ‘Als medeoprichter van 
de partij heeft Alette zich eerst 
8 jaar als raadslid tomeloos 
ingezet voor de inwoners van 
Wijdemeren en vanaf 19 juni 
vorig jaar als wethouder. Altijd 
een luisterend oor en meeden-
kend in een oplossing. Dankzij 
het vertrouwen van de kiezer 
is Alette met veel enthousias-
me wethouder geworden. Wij 
vinden het erg jammer dat het 
hier stopt, maar respecteren 
haar beslissing. Gezondheid 
gaat altijd voor’. Ondertussen 
is de partij naarstig op zoek 
naar een vervanger.

CV
    Alette Zandbergen was nauw 
betrokken bij de afsplitsing 
van Dorpsbelangen in 2014 en 
richtte samen met Gert Zagt 
De Lokale Partij op. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
maart 2022 was ze lijsttrekker 
en veroverde haar partij maar 
liefst 8 van de 19 zetels in de 
raad. Mevrouw Zandbergen 

kreeg verreweg de meeste 
stemmen: 1611. Ze werd wet-
houder op 19 juni 2022 met de 
zware portefeuilles Ruimtelijke 
Ordening, Personeel & Organi-
satie, Burgerparticipatie en de 
Omgevingswet. Zandbergen is 
in korte tijd de tweede wethou-
der die aftrad. Eerder stopte 
Stan Poels (PvdA/GrL.) als 
wethouder.   

 Armoede en schulden gaan samen
    Door: Herman Stuijver

    KORTENHOEF
    Op een D66- bijeenkomst 
in de Oude School vertel-
de Tweede Kamerlid mr. 
Hülya Kat wat haar par-
tij voor ogen staat bij de 
armoedebestrijding. Al 
snel bleek dat armoede 
en schuldhulpverlening 
een twee-eenheid zijn. Het 
werd een levendig gesprek 
met ongeveer 20 aanwezi-
gen, onder wie ook raads-
leden van de ChristenUnie, 
Dorpsbelangen en PvdA/
GroenLinks.

    Bestaanszekerheid
    Dat Wijdemeren bestaat, weet 
men in Den Haag sinds ‘de 
boodschappenaffaire’. Daar-
bij kreeg een bijstandsge-
rechtigde een boete, omdat 
zij naast haar uitkering gratis 
boodschappen kreeg van haar 
moeder. Hülya Kat heeft na de 
laatste Kamerverkiezingen re-
gelmatig contact met de plaat-
selijke afdeling. Voordat ze lid 
werd van de 24-persoonsfrac-
tie in de Tweede Kamer was 

de juriste 14 jaar raadslid in 
Velzen en Amsterdam. Ze zei 
dat bestaanszekerheid meer 
is dan verzekerd zijn van een 
minimuminkomen, maar ook 
dat je mee kunt doen in de 
samenleving, dat je jezelf kunt 
ontwikkelen. Mevrouw Kat 
was blij met het feit dat het mi-
nimumloon is verhoogd, met 
daaraan gekoppeld de uitke-
ringen en toeslagen. Voorts is 
de ‘kostdelersnorm’ tot 27 jaar 
afgeschaft. Voorheen werd 
het salaris van inwonende 
kinderen afgetrokken van je 
uitkering, nu pas na je 27e. Zo 
zijn er nog meer maatregelen 
getroffen om de armoede te 
bestrijden.

    Schulden
    Er zijn in Nederland plusminus 
600.000 huishoudens met een 
gemiddelde schuld van 40.000 
euro. Het gaat meestal om 
mensen met meer problemen, 
met wel 12 tot 14 schuldeisers. 
Overigens is de overheid ver-
antwoordelijk voor 60% van de 
schulden. Denk daarbij aan de 
bonnen van justitie, het CAK, 
DUO (onderwijs) en andere 

instanties. Enorm in opkomst, 
vooral bij jongeren, is de leus 
‘Buy Now Pay Later. Angst en 
schaamte spelen een grote rol 
in de bestrijding van armoede 
en schuld die mensen klei-
neert en afhankelijk maakt. 
Schulden zijn momenteel een 
verdienmodel voor talloze in-
cassobureaus, deurwaarders 
en andere financiële bedrijven. 
Het is een ‘schuldenindustrie’ 
waar heel veel geld in wordt 
rondgepompt. Er is een onder-
zoek waaruit naar voren komt 
dat er jaarlijks 17 miljard euro 
aan kosten wordt gemaakt om 
ruim 3 miljard euro aan proble-
matische schulden te innen, 
waarvan uiteindelijk rond de 
300 miljoen euro daadwerke-
lijk geïnd wordt. Een gekken-
huis!

    Oplossingen
    Gelukkig lijkt het tij iets te ke-
ren, kon Hülya Kat melden. 
Er is meer aandacht voor 
preventie van schulden. De 
regels worden simpeler en de 
afhandeling kan sneller. De 
termijn voor een schikking tus-
sen eiser en schuldenaar is nu 

wettelijk ingekort tot 1,5 jaar. 
Ook is het effectiever dat een 
gemeente optreedt als één 
partij namens alle schuldei-
sers. Maar er is nog een groot 
wensenpakket.

    Wijdemeren
    ChristenUnie- raadslid Esther 
Kaper wist te melden dat er 
volgens de Stichting Leergeld 
rond 400 kinderen in Wijde-

meren leven onder de armoe-
degrens, en dat was vóór de 
energiecrisis. “Dat is erg veel.” 
Ze vroeg ook aandacht voor 
de inbreng van de samenle-
ving, met vrijwilligers van hulp-
verlenende instanties zoals de 
kerken. “Akkoord” vond Hülya 
“maar mensen moeten niet 
afhankelijk worden van de ker-
ken. De basis op orde, is een 
overheidstaak.”   

 Foto: Gemeente Wijdemeren (Marjolijn Lamme)   

 Foto: Mr. Hülya Kat   
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Lange raad met vragen en moties
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Zelfs een raad zonder ‘be-
spreekstukken’ kan lang 
duren. Nu werd er bijna 
drieënhalf uur gevuld met 
mededelingen, moties en 
vragen.

Niet zo gezamenlijk
Toen wethouder Gert Zagt een 
brief naar Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland over 
het Financieel Herstelplan 
wilde uitleggen, bleek dat het 
begin van een lange discussie 
met oppositiepartijen CDA, 
Dorpsbelangen en Christen-
Unie. Wijdemeren valt onder 
financieel toezicht van de 
provincie en moet over een 
half jaar een gezond overzicht 
van inkomsten en uitgaven 
presenteren. Waar de wet-
houder dacht dat het ging om 
procesafspraken, zaten er vol-
gens de tegenstanders forse 
inhoudelijke fouten in de brief. 
De bezwaren spitsten zich toe 
op twee punten: Waarom was 
de raad niet betrokken bij de 
inhoud? Hoe kon Zagt schrij-
ven dat er ‘in samenspraak 
met de raad’ was besloten om 
geen sluitende begroting 2023 
in te dienen, maar zich te rich-
ten op de jaren erna? Het werd 
een verhitte gedachtewisse-
ling met veel zijpaden, waarbij 
met name Jan-Jaap de Kloet 
van DB geen genoegen nam 
met de antwoorden van Zagt. 
Op een gegeven moment kon 
Margriet Rademaker, fractie-
voorzitter van De Lokale Par-
tij het niet langer aanhoren 
en riep: “Wat hebben we hier 
aan. Hier schieten de inwo-
ners niets mee op.”

Moties
Er waren vier moties. PvdA/
GrL wilde een vrachtwagen-
verbod aan het oostelijke deel 
van de Middenweg (NdB) in-
voeren, maar trok het verzoek-
schrift in toen wethouder Zagt 
beloofde dat hij ‘het pad zou 
effenen’ bij de ondernemers 
ter plekke om zelf de overlast 
te beperken. Het hartstochte-
lijk pleidooi van Patricia IJs-
brandy (DB) om de veiligheid 
en communicatie te verbete-
ren bij de wegwerkzaamheden 
aan de Nieuw-Loosdrechtse-
dijk leverde veel discussie op, 
maar haar motie werd uitein-
delijk slechts door haar eigen 
partij gesteund. Volgens de 
wethouder ‘is er al veel ge-
daan, doen we het al en zijn 
we ermee bezig’. Na deel 1 
van het miljoenenproject komt 
er een financieel overzicht en 
ook meer nieuws over een 
compensatie aan de gedu-
peerde ondernemers. Zodat 
mevrouw IJsbrandy een motie 
hierover terugnam.

Vaste verhoudingen
Voor    oppositiepartijen    CDA,

 
Dorpsbelangen, D66 en CU 
was de uitslag van hun motie 
voor een spoedige invulling 
van het Ondernemersloket 
teleurstellend. De gehele coa-
litie (11 stemmen vd 19) deed 
niet mee. Terwijl ze eerder 
duidelijk hadden gepleit voor 
een persoon achter dat loket. 
Nu is er een ambtenaar die 
wat doet voor 0,2 fte, dat zou 
minstens 0,7 moeten worden. 
Vooral voor de VVD was op-
komen voor de ondernemers 
van eminent belang. Meende 
Sorrel Hidding die echter be-
reid was aan te sluiten bij het 
nieuwe voorstel van de wet-
houder. Ook Henrieke Abra-
hamse (PvdA/GrL.) zei dat het 
ging om een bestaande af-
spraak die moest worden na-
gekomen. DLP ‘er Dingeman 
Goossen was blij met de uitleg 
van de wethouder. Wethouder 
Els Kruijt kwam namelijk met 
een Ondernemersloket 2.0. 
met een bredere taak, alleen 
niet concreet en zonder invul-
ling van de vacature op korte 
termijn. Conclusie: coalitie 
steunde de wethouder, oppo-
sitie verloor.

   

Hulp voor ouderen bij belastingaangifte 2022
WIJDEMEREN
Ook dit jaar kunt u hulp 
krijgen van de belastingin-
vullers in Wijdemeren bij 
het invullen van uw aangif-
te over 2022. De invullers 
doen geen ondernemers-
aangiftes (Box 2) Aangifte 
doen kan vanaf 1 maart en 
tot 1 mei.

De belastingdienst maakt ge-
bruik van de Vooraf Ingevulde 
Aangifte, de VIA. Alle bij de 
belastingdienst bekende ge-
gevens, inkomen, spaarsaldo 
en banktegoeden staan er al 

in. Voor het versturen van de 
aangifte heeft u de ‘machti-
gingscode’ nodig die u binnen-
kort van de belastingdienst 
ontvangt. Houd de code bij de 
hand, want de belastinginvul-
ler zal er naar vragen bij het 
maken van een afspraak. Als 
u er geen ontvangt of nieuw 
bent als hulpvrager kan de 
belastinginvuller er een voor 
u aanvragen. Daarvoor is uw 
BSN en geboortedatum nodig.

De Belastingservice is be-
stemd voor gepensioneerden. 
Als inkomensgrens voor de 

doelgroep geldt: voor een al-
leenstaande circa € 36.000,-; 
voor gehuwden/samenwonen-
den circa € 52.000,-. Ook als u 
geen aangiftebrief heeft gehad 
of denkt dat u dat geen aan-
gifte hoeft te doen is het ver-
standig te laten controleren of 
u recht op teruggaaf hebt, de 
belastingdienst doet dat niet 
uit zichzelf.

Volgende week: deel 2. (Joke 
Buijs, coördinator 0294-
252102)

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL
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Heb je een hulpvraag en zoek je iemand die naast je komt staan, 
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assortiment Groenekanse kip!

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

Foto: Zonder Zandbergen, nu nog met 3 wethouders (foto: Douwe 
van Essen)
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Ingezonden brief

De poppenkast van    
Wijdemeren
Afgelopen donderdag luister-
de ik naar de gemeenteraad. 
Na afloop dacht ik: ‘Wat een 
poppenkast!’. CDA, DB, D66 
en de CU hebben een motie 
ingediend voor het bemen-
sen van het ondernemerslo-
ket. Wethouder Kruijt had de 
week ervoor deze mondeling 
wegbezuinigd.

De VVD is de verkiezingen 
ingegaan met 1 speerpunt; 
het ondernemersloket moet 
blijven! De oppositie stelt 
continue vragen aan de VVD, 
maar er komt geen antwoord. 
Ook De Lokale Partij is oor-
verdovend stil. Dan wethou-
der Kruijt aan het woord. Ze 
gaat er toch misschien iets 
mee doen. Hoe en wat is niet 
duidelijk. De coalitie laat zich 
met een kluitje het Wijde-
meerse riet in sturen.

En dan begint het poppen-
kastspel! PvdA/GL en DLP 

buitelen over elkaar heen, het 
is net slapstick! De motie is 
ineens overbodig, vanwege 
de ‘duidelijke’ toezegging van 
de wethouder. Wat een pop-
penkast! Slechtste toneelspe-
ler van de avond? Mevrouw 
Hidding van de VVD. Zij leest 
prachtig ingestudeerde vol-
zinnen op van een vooraf uit-
geschreven briefje! Zó over-
duidelijk afgestemd dat het 
bijna lachwekkend is. Ik kan 
niet anders dan concluderen 
dat de VVD en coalitiegeno-
ten DLP en PvdA/GL zich als 
handpoppen laten gebruiken. 
Met mevrouw Kruijt als be-
speler van de poppen. Het 
is een voorstelling waarin in-
middels ook al 2 wethouders 
uit de kast zijn gevallen. Daar 
kan ik, hoewel poppenkast 
meestal leuk is, écht niet om 
lachen.

Esther de Haan – Luijer

   

Ingezonden brief

Natuurmonumenten
De hoofdzetel van Natuur-
monumenten op landgoed 
Schaep en Burgh is deze 
week definitief ontmanteld. 
Drie beeldbepalende oude ei-
ken voor het landhuis werden 
op brute wijze verwijderd. De 
nieuwe huurder van het land-
huis ‘Luxury By Nature’ zal 
opgelucht zijn. Nu hebben ze 
tenminste een echte doorzon-
woning. Natuurmonumenten 
kapt er verder lustig op los. 
Op Schaep en Burgh en Hil-
verbeek zijn recent tientallen 
oude gezonde beuken gekapt. 
Alle sporen van deze authen-
tieke historische bomenrijen 
zijn gewist, ook de stronken 
zijn verwijderd. De term veld-
slag zou niet misstaan; het 
milieu is de grote verliezer. 
Oude bomen hebben een 
hoge ecologische waarde. 
Kenmerkend voor boomver-
oudering zijn de vele holten, 
die nest- en roestplaatsen 
bieden aan o.a. boomklever, 
glanskopmees of een kolonie 
rosse vleermuizen. Voor de 
vogels worden als surrogaat 

nestkasten opgehangen, de 
vleermuizen hebben het na-
kijken. Onder de oude bomen 
op de ongestoorde bosbodem 
is vaak een bijzondere pad-
denstoelenflora aanwezig. 
Een deel hiervan leeft in sym-
biose met de boomwortels. 
Die symbiose is op het slag-
veld volledig teniet gedaan. 
Terwijl het toerisme op de 
landgoederen wordt gestimu-
leerd door Natuurmonumen-
ten, worden oude bomen ver-
wijderd om de veiligheid van 
de bezoekers te garanderen. 
Het is duidelijk dat het Natuur-
monumenten ontbreekt aan 
enig natuurhistorisch besef. 
Het toont haar onvermogen 
aan om op verantwoorde wij-
ze om te gaan met waardevol 
ecologisch erfgoed.

Jan Loggen, Ankeveen

Mevrouw Van Dort-van der Walle 
viert 100e verjaardag
Tekst en foto: door Frank 
Scheers

LOOSDRECHT
Donderdag 9 februari jl. 
werd de energieke en ge-
boren en getogen Rotter-
damse mevrouw Van Dort-
van der Walle 100 jaar oud. 
Ze woont sinds 2 jaar in de 
Beukenhof in Loosdrecht 
en daar waren locoburge-
meester Els Kruijt en diver-
se familieleden aanwezig 
om deze mijlpaal mee te 
vieren. De jarige Jet genoot 
van de aandacht en vertel-
de honderduit over haar 
leven. Vooral over haar 
dierbare tijd in Rotterdam, 
alhoewel ze ook veel heeft 
genoten van de tijd toen ze 
in ‘s-Graveland heeft ge-
woond. Ze heeft drie broers 
en 3 zussen. Zelf is ze de 
drie na jongste van het ge-
zin.

Rotterdam
Mevrouw Van Dort-van der 
Walle is geboren in Rotterdam, 
zoals gezegd. Ze woonde 
in het centrum. Haar ouders 
hadden een sigarenfabriek en 
drie sigarenwinkels aldaar. Ze 
had een fijne jeugd en speelde 
graag met haar poppen in de 
tuin van het stadhuis.

De eeuweling: “Het was een 
prachtige tijd in Rotterdam. In 
de jaren dertig gingen we vaak 
varen vanuit de Maaskade in 
Rotterdam naar Hoek van Hol-
land. Aan boord speelde het 
trio ‘The Jacksons’ met hun 

accordeons. Ik ging meestal 
met mijn zus. Luisteren naar 
de vrolijke muziek en gezellig 
dansen. Een retourtje kostte 75 
cent. Ook fietste ik graag naar 
Scheveningen via Delft en Den 
Haag.”

Bombardement
Ze vervolgt: “Alles veranderde 
toen de Tweede Wereld Oor-
log uitbrak. Mijn mooie Rotter-
dam werd gebombardeerd en 
veel leed is ontstaan. Ik hoor 
nog de bommen vallen. Mijn 
jeugd is mij voor een deel af-
genomen, echter we moesten 
doorgaan. Omdat onze woning 
was gebombardeerd, zijn we 
gaan wonen in een noodwo-
ning vlakbij Feijenoord. In 1945 
kwam ik zelf in Duitsland te-
recht en daar heb ik mijn man 
ontmoet. Net na de oorlog zijn 
we getrouwd. Hij kwam uit 
‘s-Graveland en toen ben ik 
gaan wonen in dit mooie dorp-
je in ‘t Gooi. Ik heb 3 kinderen 
gekregen, 16 kleinkinderen, 
12 achterkleinkinderen en 2 

achterachterkleinkinderen. Het 
was een mooie tijd.”

Actief leven
Mevrouw Van Dort-van der 
Walle is altijd actief geweest. 
Haar leven was gericht op haar 
gezin. Een druk, maar gezellig 
leven. Op vakantie gaan deed 
ze graag, zoals naar landen als 
Australië, Spanje en Grieken-
land. Ze hield ook van autorij-
den. Haar rijbewijs was geldig 
tot aan haar 100e verjaardag. 
Op haar 92e is ze nog in haar 
eentje naar Kassel gereden 
voor een bezoekje. Twee jaar 
geleden op haar 98-ste heeft 
ze haar heup gebroken en is ze 
verhuisd naar de Beukenhof. 
Daar heeft ze het naar haar zin 
en krijgt ze regelmatig bezoek 
van haar familieleden.

De 100-jarige mevrouw Van 
Dort-van der Walle tot slot, 
met Rotterdams accent: “Rot-
terdam zit in mijn hart. Ik volg 
alles over Rotterdam. De mooi-
ste stad van de wereld!”

   

Inovum vervangt lege bedden in Beukenhof
LOOSDRECHT
De afgelopen jaren ston-
den dusdanig veel bedden 
leeg op de revalidatieaf-
deling binnen de locatie 
Beukenhof dat de afdeling 
niet kostendekkend was. 
Zorgbedrijf Inovum heeft 
besloten om de afdeling re-
validatie af te bouwen.

De kamers komen beschik-
baar voor mensen met een 
chronische lichamelijke aan-
doening. Alle kennis over deze 
doelgroep en faciliteiten om 
de doelgroep te huisvesten en 

een fijne dag te bezorgen zijn 
al in de Beukenhof aanwezig. 
Er zijn reeds 22 kamers waar 
bewoners met deze achter-
grond wonen, er komen 21 ka-
mers bij. Inovum onderzoekt of 
het mogelijk is ook echtparen 
te huisvesten in deze kamers.

Kerngroepen
Inovum bevestigt met deze 
keuze de focus op haar kern-
doelgroepen; langdurige in-
terne zorg aan cliënten met 
lichamelijke beperkingen, 
psychogeriatrische beperkin-
gen en niet-aangeboren her-

senletsel, alsmede zorg in de 
wijk en huishoudelijke hulp in 
Hilversum en gemeente Wijde-
meren.

Vanaf 1 maart a.s. zullen op de 
afdeling revalidatie geen nieu-
we revalidatieopnames plaats-
vinden. De huidige cliënten op 
de afdeling revalidatie ontvan-
gen tot hun ontslag de zorg en 
behandeling die ze gewend 
zijn en mogen verwachten. 
Medewerkers en cliënten zijn 
betrokken en geïnformeerd.
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Afscheid Ingeborg de Graaf
LOOSDRECHT
Op donderdag 26 januari is 
het Snowe- koorlid Ingeborg 
de Graaf, na een lang ziek-
bed, overleden. Ze is 42 jaar 
geworden. Inge laat haar man 
Roy en haar vierjarige doch-
ter Lynn achter. Op vrijdag 6 
februari was de begrafenis 
in Soest. Het Snowekoor uit 
Loosdrecht heeft tijdens de 
drukbezochte begrafenis het 
lied ‘Run’ van Snowepatrol ge-
zongen. Daarnaast heeft het 
koor ‘Edelweiss’ en ‘Old Irish 
blessing’ gezongen tijdens het 
lopen naar de begraafplaats. 
Inge zong sinds 2014 mee in 
het Snowekoor. Ze was een 
goede zangeres waar haar 
stemgroep en het koor op kon-
den bouwen. Inge is met Sno-
we meegegaan naar Wales in 

2015 en Riga in 2017. Daar-
naast heeft Inge met Snowe 
meegedaan aan verschillende 
nationale zangwedstrijden en 
festivals. Het Snowe-koor zal 

haar spontaniteit, positieve kijk 
op de dingen, en vrolijkheid 
missen.

   

Gedicht voor Irmak
Door: Frank Boeijen

Stil

Ik hoor een stem

Stil

Heel zacht

Heel zwak

Wie weet

Of het leeft

Wie weet

Het is al zo lang

Zo koud

Zo diep

Een kleine kans

Stil

Ik hoor een stem

Stil

Zo zacht

Zo zwak

Ik houd haar

Hand vast….

   

Acties voor Turkije en Syrië   
onderwerp in vragenuur
WIJDEMEREN
Nanne Roosenschoon van 
D66 heeft tijdens het vragen-
halfuur de aardbeving in Tur-
kije en Syrië aangekaart. Hij 
vroeg zich af wat de gemeen-
te gaat doen om de inwoners 
daar te steun vanwege de ver-
schrikkelijke omstandigheden 

en de vele slachtoffers. Ook of 
de gemeente de juridische en 
financiële mogelijkheid heeft 
om als gemeente een bijdrage 
te leveren. De burgemeester 
antwoordde daarop dat een 
donatie niet mogelijk is. Ze 
zegt te willen helpen door te 
kijken of de gemeente particu-

liere acties kan begeleiden.

In Nederhorst den Berg zal de 
Albert Heijn bijvoorbeeld alle 
emballagebonnen doneren. 
En het Spieghelhuys doet dat 
met de fooienpot. Wie volgt?

   

GooiTV
Deze week aandacht voor 
de rol van het welzijnswerk 
in een steeds polariserende 
samenleving. Ruud Bochardt 
praat erover met directeur 
Anita Keita van Versa Welzijn 
in In Derde Termijn. In ZinTV 
praten Anne Tuk en Leendert 

van der Sluijs met twee jon-
geren. Het thema is hoe zij in 
deze tijd staan. De stagiaires 
van GooiTV gaan de straat op 
om inwoners in Hilversum te 
bevragen over actuele zaken. 
In TV Magazine wordt stilge-
staan bij de gebeurtenissen in 

deze regio. 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.

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Advertorial

  



Eind februari kunt u de gemeentelijke 
belastingaanslag voor 2023 op de
mat of in de inbox van MijnOverheid 
verwachten.

De aanslagen worden ook dit jaar verstuurd 

door de gemeente Hilversum. Zij voeren 

de belastingtaken voor onze gemeente uit. 

Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. Op de 

aanslag vindt u de WOZ-waarde, afvalstoffen-

heffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting 

en eventuele hondenbelasting.  

Belastingzaken online regelen
Via de Digitale Belastingbalie op

www.wijdemeren.nl/belastingen regelt u

eenvoudig online uw belastingzaken.

Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw

rekeningnummer, bezwaar maken of kwijtschel-

ding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog
Is de WOZ-waarde van uw woning volgens u 

te hoog? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 

achterstallig onderhoud of heeft u nog een 

verouderde badkamer? Bekijk altijd eerst het 

taxatieverslag, daarin ziet u hoe de

WOZ-waarde van uw woning is bepaald.

U kunt het verslag downloaden via de Digitale 

Belastingbalie.

Vragen en bezwaar maken
Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u van 

maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 8.30 

tot 13.30 terecht bij onze taxateurs via tele-

foonnummer (035) 6292695. Mailen kan ook 

naar woz-wijdemeren@hilversum.nl.

Wilt u daarna alsnog bezwaar maken? Dit kan 

tot 6 weken na de datum van uw aanslagbiljet.

U kunt bezwaar maken via de Digitale 

Belastingbalie of door een brief te sturen naar 

de gemeente. Bezwaar maken via een extern 

bureau raden we af, hier zijn hoge kosten aan 

verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd gratis. 

Kwijtschelding 
Als het niet lukt om binnen de termijn de be-

lasting te betalen, is het mogelijk om een be-

talingsregeling aan te vragen. Onder bepaalde 

voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor 

(gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeente-

lijke belastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een 

inkomen heeft op bijstandsniveau of lager. 

Ook hiervoor kunt u terecht bij de Digitale 

Belastingbalie op

www.wijdemeren.nl/belastingen.

Wijdemeren
informeren

Burgerzaken gesloten

De afdeling Burgerzaken is vrijdag 24 februari 

gesloten van 8.30 uur tot 12.30 uur in verband

met training en opleiding van medewerkers.

U kunt weer bij ons terecht op maandag

27 februari vanaf 8.30 uur. 

Bekendmakingen

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

15 februari 2023

Kort

Stempassen in
aantocht

@melindahaselager
#mooiwijdemeren

>     Voorkom vakantie-inbraak

Het is bijna voorjaarsvakantie. Gaat u op reis?

Pas op voor woninginbraak. Vakanties zijn 

voor inbrekers de beste momenten om 

hun slag te slaan. Pas dus extra goed op en 

doe de deur goed op slot, de ramen dicht 

en gebruik een tijdschakelaar op een aantal 

lampen. Ruim niet te netjes op, zorg voor een 

bewoonde indruk. Zelf niet op vakantie?

Let een beetje extra op uw omgeving.

Ziet u een verdachte situatie, bel dan direct 112.

>     Onderhoud Vreelandbrug

De Vreelandbrug op de N201 (ter hoogte 

van Vreeland)krijgt groot onderhoud voor 

het nieuwe vaarseizoen van start gaat. Van 

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 

maart wordt er aan de onderkant van de 

monumentale brug gewerkt. Er geldt dan

een snelheidsbeperking van 30 kilometer

per uur. Ook worden de opleggingen van

het brugdek vervangen. Dat zijn de steun-

punten waarop de constructie rust.

Daarvoor gaat de brug één nacht dicht en 

wordt het verkeer omgeleid. Deze stremming 

is van woensdag 15 maart 20.00 uur tot 

donderdagochtend 6.00 uur. 

>     Gezonde uitdaging

In maart kunt u weer meedoen aan de actie 

30 dagen gezonder. Doe bijvoorbeeld elke 

dag een ommetje, zet 10.000 stappen per 

dag, eet 30 dagen geen vlees of probeer 

30 dagen niet te snoepen. Meedoen kan 

individueel of in een groep. Door samen een 

gezonde uitdaging aan te gaan, houden we 

elkaar scherp. Doe inspiratie op op

www.30dagengezonder.nl en meld u aan. 

>     Vacatures

Kom werken voor Wijdemeren!

#WijvanWijdemeren hebben momenteel de 

onderstaande vacatures:

• Schipper / medewerker havenbeheer en 

  onderhoud (36 uur p/w) 

• HR-adviseur (36 uur p/w)

• Manager strategie en projecten (36 uur p/w)

• 3 Afdelingsmanagers (36 uur p/w) 

Kijk voor meer informatie op

www.wijdemeren.nl/vacature.

   Aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Wethouder Alette Zandbergen-
Hanewald (De Lokale Partij) heeft met 
pijn in het hart haar functie neergelegd. 

Na 8 jaar raadslidmaatschap was zij sinds

19 juni 2022 wethouder in Wijdemeren.

“Ik keek er enorm naar uit om als wethouder 

aan de slag te gaan. Ik was vol ambitie en heb 

deze nog steeds, maar constateer dat het wet-

houderschap en ik nu geen goede match zijn. 

De werkomstandigheden trekken een te grote 

wissel op mijn gezondheid”, zo licht zij toe. 

Bevlogen en betrokken
Burgemeester Crys Larson reageert begripvol: 

“Natuurlijk hebben wij hier alle begrip en

respect voor. De omstandigheden zijn ook 

verre van ideaal.  Wij gaan een bevlogen en

betrokken collega missen.”

Het college beraadt zich over de waarneming 

van de portefeuille van mevrouw Zandbergen, 

met onder meer Ruimtelijke Ordening en de 

Omgevingswet.

Wethouder Zandbergen heeft functie neergelegd



Op woensdag 15 maart kunt u stemmen
voor de leden van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland en voor het algemeen
bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Deze week worden de 
stempassen bezorgd! 

U ontvangt voor deze verkiezingen één of 

twee stempassen, afhankelijk van uw nationa-

liteit. U ontvangt de stempassen op het adres 

waar u op 30 januari 2023 ingeschreven stond. 

Bewaar de stempas(sen) goed. Zonder stem-

pas kunt u namelijk niet stemmen. De kandi-

datenlijsten ontvangt u eind februari. 

Wie mag stemmen?
Alle Nederlandse inwoners van 18 jaar of ouder 

mogen stemmen voor de Provinciale Staten. 

Voor het waterschap mag iedereen stemmen 

die 18 jaar of ouder is én die op 15 maart de 

Nederlandse nationaliteit heeft, EU-burger is 

of een geldige verblijfsvergunning heeft.  

In de week voor de verkiezingsdag staat er in 

deze krant een speciale uitgave met meer

informatie over de verkiezingen.

Wijdemeren
informeren

15 februari 2023

Stempassen in aantocht! 

Energiecoöperatie Wijdemeren en de 
gemeente organiseren weer bijeen-
komsten voor de vier zogenaamde
verkenningsbuurten. Tijdens deze
bijeenkomsten presenteren we de
uitkomsten van het warmteonderzoek. 
Dit is een onderzoek per buurt naar 
individuele en collectieve (warmte)op-
lossingen voor aardgasvrij.

Per buurt zijn drie scenario’s uitgewerkt. 

Tijdens de bewonersavonden presenteren we 

deze scenario’s. En we gaan daarover met

elkaar in gesprek. Het gaat dan over zaken als:

• Wat zijn de voor- en nadelen van een warmte-

   pomp of een warmtenet?

• Welke warmteoplossing spreekt u als

   bewoner het meeste aan?

• Wat betekent een alternatief in plaats van 

   aardgas voor u als bewoner? 

• Is uw huis al voorbereid op de

   warmtetransitie?

Data en aanmelden
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur 

op:

• Dinsdag 21 februari: Nederhorst den Berg 

   (Blijkpolder) in de Warinschool

• Woensdag 22 februari: Loosdrecht 

   (Bomenbuurt/Schildersbuurt) in het

   gemeentehuis

• Donderdag 23 februari: Kortenhoef (Noord) 

   in de Regenboogschool

• Maandag 6 maart: Ankeveen (kern).

   De locatie volgt.

U kunt zich aanmelden via

www.ecwijdemeren.nl/buurtverkenningen.

Bijeenkomsten verkenningsbuurten aardgasvrij

Op maandag 13 februari is er gestart 
met grote onderhoudswerkzaamheden 
in het Bosje van Sprenger in Loosdrecht. 

De komende weken worden ruige struiken, 

zoals hulst en bramen verwijderd net als een 

aantal eerder geknotte esdoorns.

Tamme kastanje
Vervolgens verleggen we het pad dat onder 

de monumentale tamme kastanje doorloopt 

een paar meter. Hij ligt dan niet meer onder de 

kroon van de kastanje en dat is veiliger voor de 

wandelaars in het Bosje van Sprenger.

Zodra de paartijd van de vogels en eekhoorns 

begint, stoppen de werkzaamheden. In het 

najaar van 2023 verwijderen we nog enkele 

bomen en doen we groot onderhoud aan en 

rondom de tamme kastanje. 

Toegang 
Tijdens de werkzaamheden is er soms een pad

of toegang afgesloten, maar het Bosje van 

Sprenger blijft tijdens het werk te gebruiken 

door wandelaars (en hun honden).

Heeft u vragen over het werk dan kunt u deze 

stellen via bomen@wijdemeren.nl.

Werkzaamheden Bosje van Sprenger

Heeft u vragen over veiligheid en leef-
baarheid aan wijkbrandweer, wijkagent, 
boa en/of dorpscoördinator? Kom dan 
langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 

Laatste dinsdag van de maand van

14.00-15.00 uur

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van 

4.00-15.00 uur.

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1, 

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur



De aardbeving in Turkije en Syrië is een 
ongekende ramp. In onze gemeente
zien we inmiddels de eerste initiatieven 
ontstaan om de slachtoffers te helpen. 

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel 

inwoners in actie komen om de getroffenen

te helpen. Zo zamelt de Albert Heijn in 

Nederhorst den Berg de komende tijd de

emballage van de flessen in om te doneren 

aan het getroffen gebied.

Overzicht acties
Organiseert u ook een actie? Laat het ons we-

ten via deappelboom@wijdemeren.nl.

Op www.deappelboom.nl houden we een 

overzicht bij van de hulpacties. Geef uw actie 

aan ons door om deze (extra ) onder de aan-

dacht te brengen. Ook weten onze inwoners 

dan meteen waar ze hun hulp kunnen inzetten. 

> Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 36: brandveilig gebruik maken 

   verpleeghuis, zaaknummer Z.76710 (27.01.23)

- Oude Meentweg 2: plaatsen stellage voor 

   PV-panelen, zaaknummer Z.76817 (03.02.23)

Kortenhoef
- C.Vreedenburghgaarde 19: plaatsen dakraam, 

   zaaknummer Z.76830 (05.02.23)

Loosdrecht
- naast Meidoornlaan 2: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.76912 (08.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 222a: wijzigen achter-

   gevel loods, zaaknummer Z.76898 (08.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 255: bouwen twee 

   woningen, zaaknummer Z.76715 (27.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 141: plaatsen zonne-

   panelen, zaaknummer Z.76716 (30.01.23)

Nederhorst den Berg
- Meindert Hobbemastraat 2: vervangen

   kozijnen, zaaknummer Z.76770 (02.02.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (02.02.23)

Loosdrecht
- Horndijk 9: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76368 (02.02.23)

- ’t Laantje 3 en 4: kappen zeven bomen en 

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (27.01.23)

- naast Muyeveldse-Wetering 4: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.76117 (26.01.23)

- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken 2 appar-

   tementen in bestaande bouw en verplaatsen

   trainingsstudio, zaaknummer Z.75102 (03.02.23)

- nabij Trekpad 45: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.76350 (02.02.23)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Voorstraat 7: afwijken bestem-

   mingsplan Lentespektakel van 22 t/m 29 april 

   2023, zaaknummer Z.75891 (30.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee gebouwen, 

   zaaknummer Z.75878 (27.01.23)

Loosdrecht
- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75876 (27.01.23)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42b: bouwen bedrijfsgebouw 

   en bedrijfswoning,

   zaaknummer Z.75987 (03.02.23)

- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (07.02.23)

> Trailer Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op dinsdag 28 februari 2023 met 

toepassing van bestuursdwang van een trailer,

die geparkeerd staat op de openbare weg: 

Parkeerplaats Kortenhoefsedijk ter hoogte 
van huisnummer 199 te Kortenhoef

te verwijderen.

Tot en met dinsdag 28 februari 2023 zijn/is de 

rechthebbende(n) zelf nog in de gelegenheid 
zijn/haar eigendom te verwijderen.

De aankondiging dat deze trailer door middel 
van bestuursdwang verwijderd gaat worden is 
op donderdag 2 februari 2023 op de aanhang-
wagens aangeplakt.

> Verkeersbesluiten 
Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voertuigen

op 5 locaties in Wijdemeren:

Ankeveen
- t.h.v. Mr. J.C. Buhrmannlaan 17 (14-2-2023)

Kortenhoef
- t.h.v. Bernard van Beeklaan 131 (14-2-2023)

Loosdrecht
- Dennenlaan t.h.v. 2 (14-2-2023)

- Rembrandtlaan t.h.v. 58 (14-2-2023)

Nederhorst den  Berg
- t.h.v. Nieuw Walden 65 (14-2-2023)

U kunt het verkeersbesluit inzien op www.

officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes 

weken na publicatiedatum in het Gemeente-

blad een bezwaarschrift indienen bij burge-

meester en wethouders. 

> Gehandicaptenparkeerplaatsen

Kortenhoef
- Ireneweg  t.h.v. 3 : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14-2-2023)

- Kerklaan t.h.v. 95 : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14-2-2023)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 15 februari 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

Aanmelden hulpacties
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Foto van de Week

De Porseleinhaven in Loosdrecht met het braakliggende Hoofdpijnplein (foto: Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)

MEINDL IDENTITY
VOOR HET BESTE WANDELPLEZIER!
Het belangrijkste wat je nodig hebt om te wandelen zijn de 
juiste schoenen. De Meindl Identity zijn wandelschoenen die 
een identificatienummer hebben zo kun je zien hoe en waar 
de koe geleefd heeft. Deze schoenen zijn geheel biologisch 
gemaakt, en zijn leverbaar in verschillende modellen, hoog, 
laag voor de gemiddelde en brede voeten, met leren voering 
en met Gore-Tex en met verschillende categorieën loopzolen. 
Zo is er voor iedere voet een passende schoen!

Bij de Beterlopenwinkel hebben we verstand van voeten!
Bij de Beterlopenwinkel lossen we voet- en houdingsklach-
ten op doormiddel van de juiste schoenen. Ook werken wij 
samen met verschillende disciplines zoals de podotherapeut, 
registerpodoloog en de orthopedisch schoentechnicus. 

Kom langs in een van onze winkels, onze gediplomeerde 
Gezond Lopen specialisten en adviseurs staan voor je klaar. 
Meindl schoenen zijn er in meerdere leesten en uitvoeringen. 
Of je nu een smalle of extra brede voet hebt, wij hebben een 
passend paar in de collectie .

George In der Maur 
BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Verstand van voeten

GEDIPLOMEERD PERSONEEL
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3 keer een Vermeer in gemeentehuis

WIJDEMEREN
Drie in Kortenhoef wonen-
de of werkende kunstenaars 
ontmoetten elkaar tijdens een 
masterclass van het TV- pro-
gramma De Nieuwe Vermeer. 
Dat programma is op 6 zonda-

gen op TV te zien vanaf 13 
februari. De Kortenhoefse 
kunstenaars die zich in het 
voorjaar van 2022 al hebben 
opgegeven, zijn uitgenodigd 
voor deelname aan een van 
de zes masterclasses. De op-

dracht is om een verdwenen 
werk van Johannes Vermeer 
te maken. Naar eigen inzicht 
maar wel met een aantal vaste 
uitgangspunten. Enkele hon-
derden mensen doen mee, 
maar de schilderijen van deze 

Nieuwe Vermeers werden niet 
geselecteerd voor de vakjury. 
De gemeente Wijdemeren had 
wel oog voor deze plaatselijke 
kunstenaars. De komende 2 
maanden hangen deze wer-
ken in het gemeentehuis en 

zijn op verzoek te bekijken. 
De kunstenaars zijn Isabelle 
Hoekstra-Vermuyen, Marian-
ne Barmentloo en Henk Ra-
venhorst. Op de foto poseren 
ze bij hun werk ‘Drie Maria’s bij 
het graf van Jezus’.

   

Vermeer naar Vermeer
Door: Monique Terpstra

LOOSDRECHT
Enkele weken geleden wer-
den de bewoners aan de 
Vermeerlaan in Loosdrecht 
verrast met een uitnodi-
ging van het Rijksmuseum 
om de opening op 9 febru-
ari bij te wonen. Een unie-
ke tentoonstelling waar 28 
van de 37 Vermeers aan de 
muur hangen.

Als alle 400 genodigden in de 
ontvangstzaal zitten en wel-

kom geheten worden door 
Taco Dibbits, Hoofddirecteur 
Rijksmuseum, blijken we allen 
‘iets’ te hebben met de naam 
‘Vermeer’, zoals de finalisten 
van het televisieprogramma 
de Nieuwe Vermeer, bewo-
ners van Vermeerstraten/la-
nen uit verschillende dorpen 
en steden, medewerkers van 
Vermeer Asperges uit Leen-
de en Patisserie Chocolaterie 
Vermeer uit Lisse, die ook de 
gebakjes maakte.

Fraaie details
Groep 8 leerlingen van de 
Jan Vermeerschool uit Delft 
zijn de eregasten en hebben 
een gesprek met expert Pie-
ter Roelofs, hoofd Schilder- 
en Beeldhouwkunst van het 
Rijksmuseum, over Vermeer, 
waarna zij als eersten naar de 
tentoonstelling gaan voor de 
officiële opening. Ondertussen 
vertelt Gregor Weber, Hoofd 
Beeldende Kunst bij het Rijks-
museum, de overgebleven 
genodigden over de opbouw 
van de tentoonstelling en geeft 

uitleg over enkele details met 
betrekking tot de lichtval op 
b.v. de muur en plooien van de 

kleding en de afbeelding van 
Cupido op meerdere werken.

   

Natuurmonumenten zoekt vrijwillige boswachters
WIJDEMEREN
Ben jij een échte praat-
jesmaker? En hou je er-
van om bezoekers in onze 
natuurgebieden wegwijs 
te maken en mooie na-
tuurverhalen te vertellen? 
Zie je het ook als een uit-
daging om nieuwe leden 
te werven? Word dan vrij-
willige boswachter bij Na-
tuurmonumenten en kom 
onze enthousiaste ploeg 
versterken.

Bakfiets vol natuurschatten
Vrijwillige boswachters gaan 
in teams van twee op pad met 
een opvallende elektrische 
bakfiets vol natuurschatten, 
spelletjes, doe-dingen en fol-
ders. Middenin de natuurge-

bieden of op onze forten ga je 
het gesprek aan met bezoe-
kers, geef je tips voor wandel- 
en fietsroutes, vertel je mooie 
natuurverhalen en vraag je of 
bezoekers geïnteresseerd zijn 
in een lidmaatschap. Uiteraard 
helpen we je met het vergro-
ten van jouw kennis over de 
natuur in de Vechtplassen. 
Je gaat deel uitmaken van 
een hele enthousiaste ploeg 
vrijwillige boswachters, die 
momenteel al actief zijn in de 
Vechtplassen

Werken op een bijzondere 
plek
Jouw werkgebied wordt de 
Vechtplassen: een waterrijk 
landschap van petgaten, leg-
akkers en weidse plassen vol 

moerasvogels en laagveen-
planten. De moeite van het 
beschermen méér dan waard. 
Hoe groter onze achterban, 
hoe beter wij gebieden als de 
Vechtplassen kunnen beheren 
en behouden. En daar kun jij 
ons bij helpen!

Inspirerende functie
Wil je meer weten over het 
veelzijdige werk van vrijwillige 
boswachter? Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmo-
numenten.nl/praatjesmakers 
en bekijk de uitgebreide vaca-
ture en ons YouTube-filmpje. 
Je kunt je ook gelijk aanmel-
den via vechtplassen@natuur-
monumenten.nl. Je wordt dan 
uitgenodigd voor een kennis-
makingsgesprek, waarin we 

meer informatie geven over de 
functie.

      

Foto: De Vermeerlaan in het lievelingsblauw van Vermeer

  



Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

15
februari

Vrĳ dag

17
februari

Donderdag

16
februari

Zaterdag

18
februari

Dinsdag

21
februari

Woensdag

22
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 Easysit S80

Easysit B80

GRATIS 

PARKEREN 

direct voor 

de deur!
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Doe mee aan de Arens Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG
Zondag 19 maart staat 
Nederhorst den Berg in 
het teken van de Arens 
Spiegelplasloop. Wat ooit 
begonnen is als een klein-
schalig clubevenement 
van de Bergse Runners is 
uitgegroeid tot een hard-
loopevenement in Wijde-
meren en omgeving voor 
jong en oud.

Om 12.15 uur start het eve-
nement met de Thuizbij Kids-
run, een loop over 1200 meter 
voor jeugd t/m twaalf jaar. De 
start- en finishlocatie is ter 
hoogte van Overmeerseweg 
36. Om 12.50 uur start de 5 
km. prestatieloop, om 13.00 
uur gevolgd door het hoofd-
nummer de 10 km Arens Spie-
gelplas-prestatie en wedstrijd-
loop. Inschrijven kan via www.
spiegelplasloop.nl

Verschillende uitdagingen
Voor de een betekent de Spie-
gelplas voor het eerst tien ki-
lometer hardlopen, voor de 
ander om een zo snel mo-
gelijke tijd te realiseren. De 
Stichting Evenementen van 
de Bergse Runners wil een 
loopevenement organiseren 
voor beginners, gevorderden 
en toplopers. Ook dit jaar is 
atletenmanager Louran van 
Keulen van de Hilversumse 
hardloopspeciaalzaak Run-
2day weer voor de Bergse 
Runners actief om toplopers 
aan de start van de Spiegel-
plasloop te krijgen. Inmiddels 
is bekend dat de winnaar van 
2018 Lucas Nieuweboer zijn 
komst naar Nederhorst den 
Berg heeft bevestigd. Nieu-
weboer werd in 2022 tweede 
op het Nederlands Kampioen-
schap Marathon in 2.15.27. Dit 
voorjaar richt de toploper uit 
Soesterberg zich vooral op de 
10 km.

Parcoursrecord
Nieuweboer zal zeker een 
aanval doen op het parcours-
record van Filmon Tesfu Tesfu 
die de 10 km. liep in 2022 in 29 
min en 45 seconden. Enthou-
siast geworden voor deelname 
aan de Spiegelplasloop? Zorg 

dat je goed voorbereid aan de 
start komt van de 5 of 10 km. 
Train een keertje vrijblijvend 
mee met de Bergse Runners, 
een gezellige recreatieve hard-
loopclub met bijna 200 leden. 
Op woensdagavond om 20.00 
starten de hardlooptrainingen 
bij Sporthal de Blijk. De trai-

ningen worden aangeboden in 
drie hardloop-niveaugroepen 
en staan onder begeleiding 
van een deskundige hardloop-
trainer. Meer informatie: www.
bergserunners.nl.

Foto: Lucas Nieuweboer wint 
in 2018

   

Gratis startcursus bij GWC de Adelaar
‘S-GRAVELAND
De sportieve fiets is po-
pulair. Veel mensen ko-
pen vol enthousiasme een 
racefiets en in sommige 
gevallen komen we er dan 
achter dat remmen, scha-
kelen, sturen en in balans 
blijven op je nieuwe fiets 
zeker wat anders is dan 
op een ander type fiets. 
Om te voorkomen dat je 
enthousiasme weg ebt 
en je fiets werkloos in de 
schuur komt te staan kun 
je nu deelnemen aan een 
beginnerscursus bij GWC 
de Adelaar.

‘Start to bike’ is het gratis 
laagdrempelige kennisma-
kingsprogramma voor de be-
ginnende wielrenner. In vier 

zaterdagochtenden van 10 tot 
12.30 uur (11, 18, 25 maart en 
1 april) leer je basisvaardig-
heden en technieken van het 
racefietsen. Tijdens vier trai-
ningen, die onder begeleiding 
van een enthousiaste instruc-
teur staan, ga je gecontroleerd 
leren fietsen én werken aan je 
conditie. Daarna kun je, als je 
het leuk vindt, lid worden van 
de club en meegaan met de 
clubritten. Wil je meedoen of 
heb je vragen, stuur een mail-
tje naar toer@gwcdeadelaar.
nl .

Toerafdeling
GWC de Adelaar start op 
woensdagavond 29 maart 
weer met clubritten. Liefheb-
bers van wielrennen en fiet-
sen in het Gooi, Wijdemeren, 

Baarn, Soest en omstreken 
ontmoeten elkaar bij de Toer-
afdeling van de Adelaar. Je 
kunt op ieder niveau meefiet-

sen. GWC de Adelaar heeft 
momenteel zo’n 200 enthou-
siaste leden binnen de Toer-
afdeling, die vele kilometers 

fietsen met elkaar.

   

GGD daagt inwoners uit: 30dagengezonder
REGIO
Steeds duidelijker wordt 
wat het belang is van een 
gezonde leefstijl. Met de 
actie ‘30dagengezonder’ 
stimuleert GGD Gooi en 
Vechtstreek inwoners om 
het heft in eigen hand te 
nemen voor een gezonde 
leefstijl. Door van 1 tot en 

met 30 maart mee te doen 
aan de actie 30dagenge-
zonder, kunnen mensen 
ervaring opdoen met een 
gezondere leefstijl. Ieder-
een, jong en oud, kan mee-
doen.

Deelnemers kiezen zelf een 
gezonde uitdaging om 30 

dagen vol te houden. Denk 
aan elke dag een ommetje of 
10.000 stappen, koud afdou-
chen, 30 dagen vegetarisch 
eten, niet snoepen, alcoholvrij 
of elke dag je smartphone een 
uurtje uit. Meer ideeën staan 
op www.30dagengezonder.
nl. Vorig jaar stond de teller in 
onze regio op bijna 1000 indi-

viduele deelnemers.

Ideeën en aanmelden
Iedereen kan wel iets beden-
ken wat voor hem/haar ge-
zonder is. Maar… weten is 
nog geen doen. In de praktijk 
is het vaak lastig om te kiezen 
voor gezonder. Op de web-
site www.30dagengezonder.

nl vind je diverse ideeën voor 
uitdagingen en kun je je aan-
melden. Meld je aan op www.
30dagengezonder.nl en de 
GGD ondersteunt je om het 
vol te houden. Volg de actie 
ook op facebook.com/30da-
gengezonder en maak kans 
op mooie en gezonde prijzen. 
Deelname is gratis.



Woensdag 15 februari 2023
14

Duurzame Dorpskwekers

Klokjes en sterren
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

‘s Ochtends tijdens de bos-
wandeling stralen ze me tege-
moet. Overal springen kleine 
plukjes sneeuw- en lenteklok-
jes naar boven door de dikke 
laag gevallen herfstbladeren. 
Er is een mooi verhaal hoe 
deze vroege bloeiers aan hun 
helder wit kwamen. Nadat al-
les wat groeit en bloeit tijdens 
de schepping hun kleur had 
gekregen was er niets meer 
over voor deze bloempjes. 
De andere bloemen weiger-
den om ook maar iets van hun 
kleur af te staan, het was uit-
eindelijk de sneeuw die mede-
lijden kreeg en iets van haar 
wit aan de klokjes schonk. 
Daarom zijn ze voor altijd met 
elkaar verbonden. De klokjes 

bloeien als eerste in het jaar 
als de sneeuw net gesmolten 
is, de sneeuw die haar tot dan 
beschermde tegen de streng-
ste kou.

‘s Nachts als ik mijn avondron-
de loop zijn het de sterren die 
boven mij stralen. We hebben 
ze veel te weinig gezien deze 
winter maar afgelopen vorst-
week was het genieten. Veel 
weet ik niet van sterrenbeel-
den, maar Orion is als een 
oude vriend die iedere winter 
even gedag komt zeggen en 
mij op mijn rondje begeleidt. 
Zijn schouders en voeten zijn 
altijd duidelijk te zien en als 
ook zijn zwaard en schild te-
voorschijn komen is de lucht 
heel helder en vriest het dus 
behoorlijk.

Zo koud is het (helaas) niet 
geworden en dus vulden we 
de uren tussen sneeuwklokjes 
en sterrenhemel met snoeien. 
Zowel in de wijngaard als in 
de boomgaard is dat ieder jaar 
een hele klus. In de boom-
gaard is nu het credo ‘het fruit 
naar de stam toe snoeien’, en 
in de wijngaard proberen we 
‘de zachte snoei’. Een tech-
nisch verhaal wat beter een 
andere keer verteld kan wor-
den. Nu vooral beleven.

   

Op weg naar een duurzame wijk
WIJDEMEREN
Woont u in de Blijkpolder 
(Nederhorst den Berg), An-
keveen (kern), Kortenhoef 
(Noord) of Loosdrecht bo-
menbuurt/ schildersbuurt 
dan nodigen we u van har-
te uit om te komen naar 
de bewonersavonden en 
samen in gesprek te gaan 
over de manier waarop we 
van het gas af gaan.

Wat betekent het voor de wijk 
als iedereen een individuele 
warmtepomp aanschaft? Wat 
levert het op als we kiezen 
voor een collectief warmte-
net? Wat kunt u vast doen in 
de eigen woning? We gaan 
met elkaar in gesprek om de 
verschillende scenario’s af 

te wegen en kijken daarbij 
niet alleen naar techniek en 
financiën, maar ook wat het 
betekent voor ruimte, comfort, 
beeld, geluid enzovoort. We 
horen graag wat u belangrijk 
vindt en wat uw afwegingen 
zijn. Een duurzame wijk is 
een grote uitdaging, die we 
alleen kunnen realiseren als 
we samen op weg gaan. De 
bewonersavonden zijn in Ne-
derhorst den Berg dinsdag 
21 februari, in Loosdrecht 
woensdag 22 februari, in Kor-
tenhoef donderdag 23 febru-
ari en in Ankeveen maandag 
6 maart. Tijdens deze bewo-
nersavonden maakt u ook 
kennis met de buurtverken-
ners. Deze buurtverkenners 
per dorp gaan na de bewo-

nersavonden verder met de 
straatgesprekken. Tijdens de 
straatgesprekken kijken we 
naar de energiestaat van de 
woningen, wisselen uit hoe 
iedereen dat aanpakt en wat 
we eventueel gezamenlijk 
kunnen doen. We zoeken nog 
straatambassadeurs die sa-
men met een energiecoach 
en een buurtverkenner de be-
woners in de straat uitnodigen 
en het gesprek voorbereiden.

U kunt zich aanmelden voor 
de bewonersavond via www.
ecwijdemeren/buurtverkennin-
gen. Daar vindt u nog meer 
informatie over de buurtverken-
ningen en de locaties van de 
bewonersavonden.

Een hoop hopen
Er valt nogal wat te tellen in de 
natuur en dat gebeurt dan ook! 
Niet alleen door deskundige 
biologen en ecologen, maar 
door iedereen. Nederlanders 
worden op verschillende mo-
menten in het jaar opgeroe-
pen om tuinvogels, vlinders, 
bijen, maar ook mollen te tel-
len. Afgelopen weekend was 
de Mollentelling, waarbij de 
Zoogdiervereniging niet alleen 
waargenomen mollen mee-
rekende, maar ook getelde 
molshopen. Gelukkig maar, 
want het gebeurt niet vaak 
dat je een levende mol treft. 
Ter voorbereiding op de telling 
liep ik even een rondje om ons 
boswachterskantoor op Fort 
Kijkuit. Maar liefst 117 molsho-
pen staken uit boven het gras 
op het forteiland. En tijdens een 
uitlaatrondje met de hond telde 
ik zeker 300 hopen.

Mollenrit
Het is niet toevallig dat molsho-
pen op dit moment als padden-
stoelen uit de grond schieten. 
Omdat het de afgelopen nach-
ten heeft gevroren, verhuizen 
regenwormen naar diepere 
en dus warmere lagen in de 
grond. De mol graaft vervol-
gens weer gangen om achter 
de wormen aan te gaan met 
nieuwe molshopen tot gevolg. 
Er is overigens ook een twee-
de reden waarom we nu zoveel 
molshopen zien. Mollen leven 
een solitair bestaan, maar van-
af februari gaan de mannetjes 
op zoek naar de vrouwtjes om 
te paren. Ze verlaten hun ei-

gen territorium en graven lan-
ge gangen – de zogenaamde 
mollenritten- net zo lang totdat 
ze in het territorium van een 
vrouwtje zijn beland.

Het feit dat Fort Kijkuit momen-
teel over 117 molshopen be-
schikt, wil overigens niet zeg-
gen dat we 117 mollen hebben. 
Mollen leven alleen en dat wil-
len ze graag zo houden. Daar-
om beslaat hun territorium, 
bestaande uit een uitgebreid 
gangenstelsel, soms wel 3000 
vierkante meter. Eigenlijk is 
het alleen een drukke boel als 
het vrouwtje jongen krijgt. Dan 
zorgt ze -in haar eentje- voor 
haar naakte en blinde molle-
tjes. Na twee maanden zijn de 
jongen al volwassen en worden 
ze het territorium van moeder 
uitgejaagd. De jonge mollen 
graven een gang loodrecht 
naar boven (wéér nieuwe mols-
hopen) en gaan bovengronds 
op zoek naar een eigen plekje.

Compliment
Niet iedereen is enthousiast 
over de aanwezigheid van mol-
len. Begrijpelijk, maar wegvan-
gen is vaak geen oplossing. 
Binnen mum van tijd heeft een 
nieuwe mol het prachtige gan-
genstelsel ontdekt en neemt 
zijn intrek. Misschien is het 
beter om mollen maar als een 
compliment te beschouwen: 
jouw bodem is blijkbaar lekker 
humusrijk en zit vol bodemle-
ven. Niet alleen goed voor de 
mol, maar voor heel veel dieren 
en planten.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

Foto: Mol in hoop (Ben Walet)
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Wandelexcursies bij de  
Loenderveense Plas
LOOSDRECHT
In februari kun je nog 
wandelend genieten van 
bijzondere watervogels 
die overwinteren op de 
Loenderveense Plas. Op 
zaterdag 25 februari or-
ganiseert Waternet hier 
de wandelexcursie Win-
tergasten spotten (start: 
09:00 uur, gratis).

Na deze maand zullen deze 
vogels zoals nonnetje, kroon-
eend, smient en kuifeend hun 
gastenverblijf weer verlaten. 
Dus nu nog een mooie kans 
om ze te spotten.

Op zondag 26 februari is er 
hier een Snertwandeling (start 
13:00 uur, € 7,50). Heerlijk 
wandelend een frisse neus 

halen met na afloop genieten 
van een warme kom snert. En 
wie weet, misschien komt er 
eind februari nog wat vries-
kou deze kant op. De Loen-
derveense Plas is een prach-
tig oer-Hollands natuurgebied 
vlakbij Loenen aan de Vecht 
en Loosdrecht. Een deel van 
de plas, de Waterleidingplas, 
gebruikt Waternet om drink-
water van te maken. Dit drink-
waternatuurgebied is normaal 
niet toegankelijk voor publiek, 
maar onder begeleiding van 
de boswachter kan dat wél.

Aanmelden voor deze wande-
lingen via: Evenementen van 
Waternet; bezoekerscentrum 
van Waternet: via 020 608 
7595 (bereikbaar op di. t/m 
zo. van 10:00-16:30 uur).

   

Nesciolezing en concert in 
Oude Kerkje
KORTENHOEF
Op zondag 19 februari 
is er om 11.15 uur bij de 
Oecumenische Streekge-
meente een Nesciolezing 
over ‘Milieukwesties, we-
reldwijd en in ons land’. 
Bovendien is er een mu-
zikaal optreden van Trio-
forte.

De lezing begint met een 
beknopte schets van de be-
langrijkste milieukwesties op 
wereldschaal: de klimaatver-
andering, verontreiniging van 
de bodem, water en lucht, de 
vermindering van de biodiver-
siteit en de groei van grond-
stoffengebruik. Vervolgens 
wordt dit verder uitgewerkt 
naar de situatie in Nederland. 
Tot slot komt de milieubelas-
ting van huishoudens aan de 
orde, die uiteindelijk verant-
woordelijk zijn voor de gehele 
wereldwijde milieubelasting.

De spreker
Ir. Jan van der Kolk begon zijn 

loopbaan bij het VNO na een 
masteropleiding milieukunde. 
Na enkele jaren en stapte hij 
over naar Deloitte, waar hij 
met partners een adviesgroep 
duurzame ontwikkeling op-
bouwde, die vervolgens ver-
huisde naar KPMG, waaraan 
hij als managing partner jaren 
leidinggaf. Sinds 15 jaar ver-
vulde hij tal van zakelijke en 
maatschappelijke advies- en 
bestuursfuncties.

De musici
De muziek wordt verzorgd 
door Trioforte bestaande uit 
Francien Post, fluit, Corien 
van den Berg, piano, en San-
der Westphal, cello. Ze spelen 
werken van Bach, Gounod, 
Lemereis, Bach C.Ph.E., 
Mendelssohn en Pierné.

Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 
168, Kortenhoef; toegang € 
10,- contant te voldoen.

‘Het geheime talent’
Laura (21) schrijft debuut

WIJDEMEREN
Een boekentip voor de jon-
ge lezers: ‘Het geheime ta-
lent’ van de 21-jarige Laura 
Hendriks. Het is een scien-
ce fiction jeugdroman over 
Lisa Liebers, zij beschikt 
het geheime talent om een 
alienplaneet te redden. Het 
boek is in verschillende bi-
bliotheken in het Gooi be-
schikbaar.

In Bussum en Huizen is het 
debuut van Laura al te vinden 
en kan jong en oud ervan ge-
nieten. Het schrijven van een 
boek gaat niet over rozen, 
Laura begon eraan toen ze 14 
jaar oud was. Na het afmaken 
van de middelbare school is 
ze naar de schrijversacade-
mie gegaan. Dat heeft haar 
een enorme boost gegeven en 
vanaf dat moment heeft ze er 

non stop aan gewerkt. En nu 
ligt haar boek dus in bibliothe-
ken in het Gooi. Ook online is 
haar boek te bestellen via bol.
com.

Het verhaal gaat over een 
veertienjarig meisje, op het 
eerste gezicht leidt ze een 
heel normaal leven; ze gaat 
naar school en beleeft de pu-
ber perikelen van voor het 
eerst verliefd zijn. Maar haar 
onbezonnen leven neemt in-
eens een andere wending als 
ze benaderd wordt door bui-
tenaards leven. Het blijkt dat 
zij de uitverkorene is om hun 
planeet te redden. Ze mag dit 
alleen met niemand delen, 
het is haar grootste geheim. 
Laura: ‘Lisa is dus de typische 
tiener, maar met wat meer pro-
blemen dan andere tieners.’

De inspiratie voor het schrijven 
haalt Laura overal en nergens 
vandaan: ‘Het komt een bé-
tje vanzelf, bijvoorbeeld als 
ik iets aan het lezen of kijken 
ben dan krijg ik een compleet 
ander idee dan hetgeen dat 
ik aan het doen ben’. Bij het 
schrijven van een boek komt 
veel meer kijken dan tikken 
op de laptop, Laura heeft ook 
zelf de cover ontworpen en het 
boek laten drukken. Laura: ‘Ik 
heb veel enthousiaste reac-
ties ontvangen, en zelfs al een 
paar boeken verkocht!’

   

De kasteeltuin van Sypesteyn weer open

LOOSDRECHT
Op zondag 19 februari is 
het eindelijk zover: dan 
gaan de poorten van de 
historische tuin van kas-
teel-museum Sypesteyn 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 150 open. Iedereen 
kan dan weer volop ge-
nieten van de weelde aan 
stinsenplanten die hun 
kopjes hebben opgesto-
ken omdat de lente in aan-
tocht is. Elke zondag bent 
u welkom van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Toegangsprijs 5 
euro, of museumkaart.

In de afgelopen maanden 
heeft het tuinteam van vrij-
willigers onder leiding van 
tuinvrouw Henny van der Wilt 

hard gewerkt om de groei van 
deze vroeg bloeiende plant-
jes optimaal te bevorderen. 
Ze hebben eind mei gemaaid, 
zodat de zaadjes zich konden 
uitzaaien; het lange gras af-
gevoerd, waardoor de gras-
mat dunner werd en de bollen 
meer kans kregen; en sloot-
bagger (verteerde bladaarde) 
aangebracht om de groei te 
bevorderen.

35 soorten stinsen
Stinsenplanten zijn voorjaars-
bloeiers en in de tuin van Sy-
pesteyn komen maar liefst zo’n 
35 soorten voor. Het zijn veelal 
bol- en knolgewassen die wer-
den aangeplant vanwege hun 
sierwaarde en vervolgens zijn 
verwilderd en ingeburgerd. In 

januari stonden al honderden 
sneeuwklokjes te bloeien en in 
de periode van februari tot juni 
laten ook de andere soorten 
zich weer zien. De hemels-
blauwe boshyacintjes, de win-
terakonieten, lenteklokjes, wil-
de narcissen, bosanemonen 
– te veel om op te noemen.

Op 1 april gaat ook het kas-
teel weer open! Met Pasen 
(dit jaar op 9 en 10 april) zal 
de eerste activiteit plaats-
vinden: Paaseieren zoeken, 
maar daarover later meer. 
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van alle activiteiten 
van kasteel-museum Sy-
pesteyn? Abonneer u dan op 
de Nieuwsbrief via de website 
www.sypesteyn.nl
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