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  Overleg inzake het terrein           
 bij de Porseleinhaven

    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    Op dinsdag 14 februari 
jl. was in het Lichtbaken 
in Loosdrecht, waar Ria 
Moorman klaar stond met 
koffie en thee, door de ge-
meente Wijdemeren een 
avond vol overleg georga-
niseerd. Buurtbewoners 
en andere geïnteresseer-
den waren gekomen om 

te overleggen hoe, wat en 
wanneer iets gaat gebeu-
ren met het braakliggende 
terrein aan de Porseleinha-
ven waar nieuwbouw ge-
pland stond. 

    Dit terrein is al een tijd een 
rotte kies in het stralende ge-
bit van Loosdrecht en dient 
aangepakt te worden. Op dit 
moment wordt parkeren ge-
doogd. Zowel op het geasfal-
teerde deel als op het zanderi-
ge deel. De huidige situatie is 
niet houdbaar. Echter, wat te 
doen?

    Indienen van voorstellen
    De avond werd geleid door 
dorpscoördinatoren Saskia 
Hille en Bas Immerzeel van 
de gemeente Wijdemeren. Te-
vens was wethouder Els Kruijt 

aanwezig. Saskia Hille vertelt: 
“Wijdemeren wil graag dat het 
braakliggende terrein wordt 
opgeknapt en een adequate 
functie krijgt. Als gemeente 
willen we graag de bewoners 
betrekken bij de oplossing en 
vandaar dat we deze avond 
hebben georganiseerd. De be-
doeling is dat we diverse idee-
en gaan noteren. Vervolgens 
krijgt iedereen in het Lichtba-
ken een 5-tal groene stickers 
en als alle ideeën zijn opge-
schreven, mogen de aanwe-
zigen een groene sticker plak-
ken bij de voorstellen waar ze 
een goed gevoel bij hebben. 
Belangrijk om te weten, is dat 
parkeren voorlopig gedoogd 
wordt. De bestemming is niet 
een parkeerterrein.”

-Lees verder op pagina 5-

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl
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Nootweg 37 - Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
Loosdrecht (op afspraak)

VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Voor onze
woon-werklocatie in

Oud-Loosdrecht zijn wij
op zoek naar een 
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Werktijden en tarieven in
voor 5 uur per week.

Werktijden en tarieven in
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overleg. Voor meer 
Werktijden en tarieven in

overleg. Voor meer 
Werktijden en tarieven in

informatie kunt u contact
overleg. Voor meer 

informatie kunt u contact
overleg. Voor meer 

opnemen via 
info@svz-advocaten.nl of

opnemen via 
info@svz-advocaten.nl of

opnemen via 

06-12253275.
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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

Tijdelijke gemeubileerde 
woonruimte gezocht.

Tijdelijke gemeubileerde 
woonruimte gezocht.

Tijdelijke gemeubileerde 

In Loosdrecht, Hilversum 
woonruimte gezocht.

In Loosdrecht, Hilversum 
woonruimte gezocht.

en Bussum e.o, voor
onze collega

Liefst vanaf 1 maart tot 
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eind augustus
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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!

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL
BIEN SÛR

NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
             vrijdag 9.00 – 18.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 23 februari  t/m woensdag 1 maart.

Malse Runder Entre Côte
Italiaanse Kipburger

Gegrilde Peper Rosbief
Hete Bliksem met Goulash
Kant en klaar!

100 gram

Per stuk, 
150 gram

100 gram

400 gram

€ 3,50
€ 2,25

€ 3,25
€ 6,98

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

Hele week:

LET OP: MAANDAG 27 FEBRUARI ZIJN WIJ
WEGENS ONDERHOUD APPARATUUR

DE GEHELE DAG GESLOTEN!
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Voedselbank maakt het verschil
REGIO
Vorige week bracht de 
ChristenUnie Wijdemeren 
een bezoek aan de Voed-
selbank Gooi en Omstre-
ken. Esther Kaper en Es-
ther Luijer bezochten het 
uitgiftepunt in de Emmaus-
kerk in Kerkelanden. Dat is 
een uitgiftepunt waar ook 
inwoners uit Wijdemeren 
terecht kunnen. Ze spra-
ken met vrijwilligers en 

hielpen een handje mee.

Coördinator Jo Dewan ver-
telde dat het aantal mensen 
dat de Voedselbank bezoekt, 
groeit. “Binnen anderhalve 
maand zijn we van zestig naar 
negentig cliënten gegroeid. 
Je ziet aan de mensen die 
komen dat het een andere 
doelgroep is. Vaak komen ze 
met schaamte binnen, maar 
dat verandert gelukkig snel.” 

Mensen kunnen hier zelf uit 
het aanbod van levensmidde-
len en ook speelgoed kiezen, 
maar niet alles is aanwezig. Zo 
ontbreken toiletpapier, men-
struatieproducten, maar ook 
luiers en babyvoeding. Spullen 
die behoorlijk prijzig zijn. De 
cliënten zijn divers: van jong 
tot oud en met verschillende 
culturele achtergronden.

De vrijwilligers doen dit werk 

graag, sommigen al vijftien 
jaar. Er is tijd voor een praatje 
en naderhand wordt de kerk-
zaal weer opgeruimd. Zo’n 
eerste bezoek aan de Voed-
selbank is best confronterend. 
Steeds meer mensen in ons 
welvarende land komen niet 
meer rond en dat is onaccep-
tabel. De Voedselbank maakt 
verschil in levens van mensen. 
Dit bezoek spoort de Christen-
Unie aan om ons in te zetten 

voor bestaanszekerheid: het 
vertrouwen dat iemand heeft 
dat basisbehoeften zoals voe-
ding, kleding, veiligheid, huis-
vesting, medische zorg en op-
leiding aanwezig zullen blijven. 
Werk aan de winkel. Wilt u de 
Voedselbank steunen met een 
gift of goederen? Kijk op htt-
ps://www.voedselbankgooi.nl/

   

Ingezonden brieven

Dorpsraad?
Lang heb ik nagedacht om een 
reactie te schrijven, ik doe het 
nu toch maar. Het open stuk-
je van mevr. vd Broek en het 
interview op GooiTV met de 
heer Eric Torsing heeft me dat 
doen besluiten. Een dorpsraad 
voor Ankeveen, hoe mooi zou 

dat zijn, een goed en kundig 
aantal mensen die het beste 
voor hebben met ons mooie 
Ankeveen. Want ik ben erg 
bang dat we anders in de gro-
te massa opgenomen worden 
met gevolg verlies van auto-
nomie. Het gaat om belangrij-

ke zaken te bekijken en daar 
wat aan doen binnen de ge-
meenschap met een korte lijn. 
Luister naar elkaar en blijf in 
gesprek en misschien omarm 
je dan wel het idee van een 
dorpsraad. Dit noopt mij ver-
volgens om te reageren op 

mevr. vd Broek haar open brief 
‘Een dorpsraad serieus’, want 
volgens haar ontbeert zij aar-
digheid en hulp van de Anke-
veners. Misschien zijn er wel 
meerdere mensen die zich niet 
thuis voelen in zo’n klein dorp, 
wel ons dorp in een prachtige 

omgeving, met mensen die het 
karakter van een dorp willen 
bewaren, met een kerk en een 
kroeg en wat commercie, en 
een toekomst met een Dorps-
raad.

Anjo Scheepmaker
   

De poppenkast van Wijdemeren (II)
Beste Esther,

Wellicht voor je een raads-
vergadering uitluistert ook de 
commissievergadering uitluis-
teren en je oren uitspuiten? 
Nimmer is gezegd dat het 
ondernemersloket wordt weg-
bezuinigd. Els Kruijt wil iets 
meer tijd nemen voor een be-
tere en bredere invulling van 

deze functie. Wat is daar mis 
mee? De beroemde versie 2.0 
die zogenaamd niet begrepen 
wordt. Maar wel een nieuwe 
update installeren op laptop 
of Iphone-11. Of lopen we 
nog met een Nokia 9210 over 
straat? Dat heet vooruitgang 
en met de tijd meegaan.

Persoonlijk denk ik dat we aan 

Els een hele goeie hebben, 
die vol zit met ideeën, prag-
matisch is en achter de onder-
nemers staat. Gun haar iets 
meer tijd om dit voor elkaar 
te krijgen zodat Wijdemeren 
en de ondernemers er meer 
uit kunnen halen. En zoals 
gezegd, het loket wordt ook 
nu bemand en vragen worden 
gewoon beantwoord al is het 

tijdelijk met minder uren. Op 
welke afdeling is dat anders?

Dan je opmerking: ‘zo overdui-
delijk afgestemd’. Als ex-voor-
zitter van CDA Wijdemeren 
en je nichtje als ex-wethouder 
kennen jullie het klappen met 
de zweep maar al te goed. 
Inderdaad heeft zoals gezegd 
vlak voor de raad overleg 

plaatsgevonden zoals jullie als 
coalitiepartij ook altijd deden. 
Niks bijzonders en algemeen 
bekend. Bijzonder wel om dit 
nu heel bijzonder te vinden. 
Wie voert hier nu eigenlijk een 
toneelstukje op?

John van der Ree,
VVD Wijdemeren

  



Gastheer Nico van Kooij

HET PROGRAMMA

Paul Poulissen Quartet, 
Gijs Dijkhuizen, Edwin Corzilius en 
Nathaly Masclé

4 gangen diner inclusief drank 
Traiteurie - Oud Loosdrecht

H e t  a a n t a l  p l a a t s e n  
i s  b e p e r k t ,  

d u s  r e s e r v e e r  s n e l !
 

RESERVEER INFO@LICHTBAKEN-LOOSDRECHT.NL
WWW.LICHTBAKEN-LOOSDRECHT.NL

2023

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 230

 
D e  o p b r e n g s t  v a n  d e z e  a v o n d  
w o r d t  g e h e e l  b e s t e e d  a a n  h e t  

h e r s t e l  v a n  d e  p r a c h t i g e  
b o o g r a m e n  i n  h e t  n i e u w e  

c u l t u r e e l  c e n t r u m .  W e  h e b b e n  
o n g e v e e r  € 2 0 . 0 0 0  n o d i g .

 

B E N E F I E T
A V O N D

E e n  a v o n d v u l l e n d  p r o g r a m m a  
m e t  d i n e r ,  l i v e - m u z i e k  e n  
g e z e l l i g h e i d  m e t  f a m i l i e ,  

v r i e n d e n  o f  c o l l e g a ' s .  
 

€  1 2 5 , 0 0  P . P .

E E N  U N I E K E  K A N S

DONEER: NL20 RABO 0362 3679 30

1 7  M A A R T
 

1 9  T O T  2 3  U U R

Wie weet win je een leuke prijs!

M: 0625072622
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Vrijwilligers bibliotheek in het zonnetje
LOOSDRECHT
Ieder jaar schenkt D66 op 
Valentijnsdag aandacht 
aan een groep vrijwilli-
gers die zich goed inzet 
voor inwoners van Wijde-
meren. Dit jaar zijn het de 
gewaardeerde en trouwe 
medewerkers van de bi-
bliotheek.

Sommige dames werken er al 
meer dan 30 jaar. De gebakjes 
die het bestuur en de fractie 

voor hen meenemen, worden 
blij ontvangen. We treffen de 
medewerkers op een drukke 
woensdagmorgen. Aan 4 ta-
fels krijgen groepjes inwoners, 
waaronder een Pakistaans 
gezin, hulp van een vrijwillig 
taalmaatje. Ook is een groepje 
dames bezig met haken voor 
het goede doel; gezellig met 
een kop koffie erbij. Normaal 
op vrijdagmiddag maar nu een 
keer op woensdag; ze nodigen 
iedereen uit om ‘aan te haken’. 

De sociale functie van de bieb 
wordt op deze manier duidelijk. 
D66 ondersteunt het werk van 
de bibliotheek in alle opzich-
ten. Immers, het belang van 
(leren) lezen, digitaal vaardig 
worden, spelen en jezelf ont-
wikkelen, vinden we belangrijk 
om alle kansen te krijgen om 
te kunnen zijn en worden wat 
je wilt. De bieb ondersteunt 
jong en oud hierin. Gaat u ook 
weer eens langs!?

-Vervolg van voorpagina-

Diverse voorstellen
Aangezien het een nijpend 
probleem is voor buurtbewo-
ners, zoals van de nieuwbouw 
aan de Boegspriet, werden 
diverse voorstellen door hen 
geponeerd. Het blijkt dat het 
onverzorgde terrein aantrek-
kingskracht heeft op luidruchti-
ge jongeren, met name uit Hil-
versum. Ook blijkt het personen 
aan te trekken die drugs dealen 
vanuit hun auto. De auto wordt 
met de lichten aan richting de 
Boegspriet geparkeerd. Dit 
wordt als ergerlijk ervaren door 
de bewoners. Vandaar dat het 
initiatief om een groene strook 
met bankjes aan de kant van 
het water in combinatie met het 
kunnen parkeren van auto’s 
aan de andere kant met hoge 
struiken vaak werd genoemd. 
Andere ideeën waren; een jeu 
des boulesterrein, een plek 
voor foodtrucks, een parkje, 

een outdoor bioscoop en een 
ondergronds parkeerterrein.

Werkgroep
Op basis van de verzamelde 
informatie is een werkgroep 
samengesteld waarin zowel 
de gemeente Wijdemeren als 
buurtbewoners in vertegen-
woordigd zijn. Het doel is dat 
in april het terrein dient te zijn 
aangepakt en dat het budget 
maximaal 10.000,- euro be-
draagt. De gemeente Wijde-
meren probeert circulair op te 
treden door gebruik te maken 
van bestaande materialen.

Nieuwbouw?
Zoals bekend, stond nieuw-
bouw gepland. Door omstan-
digheden gaat dit niet door. 
Wellicht wel in de nabije toe-
komst. Vandaar dat het terrein 
geen parkeerfunctie heeft en 
krijgt. Daarom het gedoogbe-
leid. De werkgroep gaat aan de 
gang.

   

Nieuws van uw huisartsen
LOOSDRECHT
De laatste jaren is de 
druk op de telefoon en de 
spreekuren van de assis-
tentes flink toegenomen. 

Tegelijkertijd is de duur van 
een consult bij de huisarts van 
10 minuten naar 15 minuten 
aangepast. Dat betekent dat er 
meer tijd is tijdens een consult, 
maar ook dat er minder patiën-
ten op een dag kunnen worden 
gezien dan voorheen. Om de 
patiëntenzorg toch zo goed 
mogelijk te laten verlopen heb-
ben we een aantal veranderin-
gen ingezet.

Al eerder zijn we gestart met 
digitale zorg. In eerste instantie 
kunt u kijken op Thuisarts.nl of 
u een antwoord op uw vragen 
kunt vinden. Ook de app ‘moe-
tiknaardedokter.nl’ kan behulp-

zaam zijn. Via mijngezondheid.
net en de MedGemak-app kunt 
u vragen stellen (email-con-
sult), herhaalmedicatie bestel-
len of een afspraak maken. U 
kunt ook uw eigen dossier en 
uitslagen van onderzoek in-
zien. Als u de praktijk belt krijgt 
u steeds vaker de mogelijkheid 
om een terugbelafspraak te 
maken. U wordt dan op een af-
gesproken tijdstip teruggebeld 
door de assistente. Op onze 
website www.huisartsenprak-
tijkloosdrecht.nl kunt u deze 
informatie terugvinden.

We realiseren ons dat er veel 
is veranderd in korte tijd. We 
blijven eraan werken om zo 
goed mogelijke zorg te kunnen 
leveren.

(Alle medewerkers van de huis-
artsenpraktijk Loosdrecht)
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 Muzieklessen via   
Wijdemeren Muziek
    WIJDEMEREN
    Zonder muziek zou het le-
ven een vergissing zijn – 
een bekend citaat van de 
filosoof Nietzsche. Muziek 
is leuk, maar behalve dat, 
zorgt het ook voor ont-
spanning en verbinding. 

    Je kunt er je gevoel in kwijt 
en het heeft een positieve 
invloed op de ontwikkeling. 
Voor jong èn oud! Dat heeft te 
maken met de invloed ervan 
op je hersenen – volgens de 
neurowetenschappen stimu-
leert muziek onze hersenen. 
Nieuwsgierig geworden om 
zelf een instrument te (leren) 
bespelen? Op de website van 

Wijdemeren Muziek is een 
duidelijk overzicht te vinden 
van het professionele aanbod 
in Wijdemeren: van muziek-
docenten tot muziekvereni-
gingen; van piano of viool tot 
gitaar en slagwerk: wijdeme-
renmuziek.nl

    WAT IS LEUKER DAN 
MUZIEK? ZELF 

MUZIEK MAKEN!

    Jeugdfonds
    Juist in moeilijkere tijden is 
het fijn om te blijven focussen 
op de leuke dingen in het le-
ven, daarvoor kan het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur en 
Volwassenenfonds uitkomst 

bieden. Kinderen en volwas-
senen kunnen in Wijdemeren 
een aanvraag doen als ze een 
financiële drempel ervaren, 
ook voor muziekles. Kijk op: 
www.wijdemeren.nl/ jeugd-
fonds of www.wijdemeren.nl/
Volwassenenfonds.

    Studieorkest
    Voor beginnende (blaas) mu-
zikanten is er de mogelijkheid 
om te komen spelen in het 
studieorkest van Wijdemeren. 
Dit studieorkest staat onder 
leiding van Yvonne de Winter 

en oefent om de week op don-
derdagavond van 18.45 uur 
tot 19.45 uur. Het is de ma-
nier om samen verdieping in 
het muziek maken te krijgen. 
Voor meer informatie hierover 
kunt u mailen naar: wijdeme-
renmuziek@gmail.com

       

    GooiTV
    REGIO
    De programmering vanaf 
woensdag 22 februari:

    Deze week praat Ruud 

Bochardt in In Derde Termijn 
met Hans Andre de la Porte, 
woordvoerder van de Vereni-
ging Eigen Huis over een aan-
tal thema’s als een verduur-

zaamheidslening voor kleine 
VVE’s, de tegemoetkoming 
van de energieprijs bij VVE’s 
met blokverwarming en de 
stijgende hypotheekrente en 

de dalende huizenprijs. In TV 
Magazine wordt stilgestaan 
bij de gebeurtenissen in deze 
regio, zoals carnaval. Ziggo: 
kanaal 48. KPN: kanaal 1432. 

T-Mobile: kanaal 842. Of ga 
naar gooitv.nl, ‘programma’s 
kijken’. Alle programma’s zijn 
nu te zien in HD-kwaliteit.   

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

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

  Foto: stock.adobe   

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Pastrami van wilde gans,
En nog veel meer wild...

Kom in onze boerderijwinkel kijken en laat u 
verrassen door ons ruime assortiment streekproducten
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 Doe ook mee met 30dagengezonder
    Door: Saskia Luijer

    WIJDEMEREN
    GGD Gooi en Vechtstreek 
daagt iedereen uit om in 
maart mee te doen met de 
actie 30dagengezonder. 
Kies een gezonde uitda-
ging en meld je aan. Net 
als Mariska Brinkers, Es-
ther Leushuis, Monique 
Stam, Pien Bour en Sus-
anne Renkema.

    Als aanjagers van ‘Gezond 
Wijdemeren’ waren Pien en 
Susanne direct enthousiast 
over de actie van de GGD. 
Met Gezond Wijdemeren 
willen zij immers de leefstijl 
van mensen verbeteren en 
daar sluit 30 dagen gezonder 
prachtig bij aan. Susanne: 
“Samen met drie huisartsen, 
één uit elke kern, willen wij 
graag het goede voorbeeld 
geven. We willen mensen een 
zetje in de rug geven om aan 
de slag te gaan met hun ge-
zondheid. Iedereen kan hierin 
iets verbeteren. Ook wij!”

    Mariska Brinkers,
    huisarts Loosdrecht
    Mijn challenge is om minder 
vaak op mijn mobiele telefoon 
te kijken. Ik wil maximaal 6 
keer per dag mijn berichten 
checken en tussendoor de te-
lefoon in mijn tas laten. Onder 
mijn persoonlijke app schrijf ik 
dat men bij spoed moet bel-
len.

    Esther Leushuis, huisarts 
Nederhorst den Berg
    Voor mijn 30dagengezonder 
ga ik meer visites op de fiets 
doen, dagelijks een ommetje 
maken en ik blijf het heerlij-
ke koolhydraatarm brood bij 
onze bakker in Nederhorst 
den Berg kopen!

    Monique Stam,
    huisarts Kortenhoef
    Mijn gezonde uitdaging is dat 
ik elke dag 20 minuten buiten 
in de natuur ga wandelen en 
na 20.00 uur mijn telefoon 
uitzet. Ik merk dat op drukke 
werkdagen rustmomenten 
er nogal eens bij inschieten 
en heb al eerder ervaren dat 

meer ontspanningsmomenten 
overdag leiden tot beter sla-
pen ‘s nachts.

    Pien Bour, 
    psychosomatisch 
    fysiotherapeut Loosdrecht
    Ik heb mijn voorgenomen 
om iedere dag fruit te eten. 
Ik merk dat dit er tijdens alle 
drukte snel bij inschiet. Daar-
naast wil ik veel op de fiets 
blijven doen in plaats van de 
auto te gebruiken. Op 16 april 
ga ik de 10 km van de Hil-
versum City Run doen, dus 
deze maand wordt er ook flink 
hardgelopen.

    Susanne Renkema, (slaap) 
oefentherapeut en sport-
    oefentherapeut ‘Zorg voor 
Bewegen’ Kortenhoef
    De komende 30 dagen ga ik 
proberen meer gebruik te ma-
ken van mijn sta bureau als ik 
aan het werk ben op mijn lap-
top. Verder ga ik meer drinken 
verdeeld over de dag want dat 
vergeet ik nog wel eens.

    Meld je aan
    Doe net als het team van Ge-
zond Wijdemeren mee met 
30dagengezonder. Kies een 
concrete, haalbare uitdaging 
die je aanspreekt en die je 30 
dagen wilt volhouden. Aan-
melden is gratis en kan tot 1 
maart op www.30dagenge-
zonder.nl. Van de GGD ont-

vang je dan de hele maand 
maart inspirerende tips en 
adviezen om het vol te hou-
den. Zo wordt het makkelijker 
om een stapje te zetten in een 
gezondere leefstijl en het be-
ter zorgen voor jezelf!   

 Vrijwilligers gezocht 
voor Wandelchallenge 
Wijdemeren
    WIJDEMEREN
    Vanaf 2016 wordt er al een 
Wandelchallenge gehou-
den in Loosdrecht, vorig 
jaar kwam daar Korten-
hoef bij. Inmiddels hebben 
de huisartsen samen met 
Team Sportservice ’t Gooi 
de handen ineengeslagen 
en willen we in drie dorps-
kernen van Wijdemeren 
een Wandelchallenge 
gaan houden.

    Beweging stimuleren
    De Wandelchallenge wil men-
sen, die niet gewend zijn om 
te wandelen of een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken, 
uitnodigen en stimuleren om 
meer te gaan bewegen. Wan-
delen is voor iedereen die wil 
werken aan zijn gezondheid.

    Van mei tot en met septem-
ber, één keer per week op een 
doordeweekse avond, een 

wandeling van een uur door 
de mooie natuur die onze 
omgeving biedt. Samen met 
de Bas van Goor Foundation 
sluiten we het programma in 
september feestelijk af.

    Heb jij een helpende hand?
    Alle hulp is welkom! Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om een keer 
in de 2 weken op maandag-, 
dinsdag- of woensdagavond 
een wandelgroep te begelei-
den. De groep loopt van 19.00 
tot 20.00 uur in de natuur van 
Wijdemeren. Bij voldoende 
vrijwilligers starten we drie 
groepen; in Loosdrecht, Kor-
tenhoef en Nederhorst den 
Berg.

    Laat van je horen
    Heb je interesse en wil je aan-
melden als vrijwilliger? Neem 
dan contact op met Ron Buis-
man, buurtsportcoach wande-

len, via telefoonnummer 06-
53879255 of via rbuisman@
teamsportservice.nl, aanmel-
den bij de huisartsenpraktijk 

in je dorp kan ook. Contact-
personen voor de Wandel-
challenge zijn mevrouw Brin-
kers (Loosdrecht), mevrouw 

Stam (Kortenhoef) en me-
vrouw Leushuis (Nederhorst 
den Berg).   

      

  stock.adobe   
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

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

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

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

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

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

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Stressless® Paris

GRATIS 
PARKEREN
direct voor 

de deur!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

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

Easysit D83

Easysit D150

Easysit B80

Easysit S80

Easysit D400

Easysit D64 Easysit D62

Easysit D400

Easysit B80
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Paardenkoersevenement stopt
REGIO
De Stichting Grasbaan 
stopt definitief in 2023 met 
het organiseren van het 
paardenkoersevenement 
op het weiland van de fa-
milie Jansen aan de Hilver-
sumse Meent. Sinds 2008 
heeft de Stichting Gras-
baan 13 keer dit grootse 
paardensportevenement 
mogen organiseren voor 
vele duizenden bezoekers. 
In 2022 heeft de laatste 
koers plaatsgevonden. Met 
pijn in het hart, maar toch 
met een goed gevoel, is 
het nu tijd om te stoppen.

HET WAS PRACHTIG

Aan het begin van elk jaar 
werd de agenda uitgerold en 
werden de vrijwilligers aange-
stuurd om alle zaken te gaan 
regelen voor het evenement. 
Naast het opbouwen van het 
parkoers, zijn het aanvragen 
van subsidie, het binnenha-
len van de sponsoren en het 
drukken van een programma-
boekje de belangrijkste zaken 
die elk jaar opnieuw op de 
agenda stonden. Wij willen al 
onze sponsoren die elk jaar 
een belangrijke financiële bij-
drage hebben geleverd dan-
ken. Maar ook de gemeente 
Hilversum, onze belangrijkste 

financiële sponsor. Zonder de 
gemeente Hilversum zou dit 
evenement al vele jaren eer-
der zijn gestopt. Onze waar-
dering gaat ook uit naar al die 
mensen die hebben meege-
werkt om het grootste evene-
ment van Hilversum draaiende 
te houden. 

En in het bijzonder danken 
wij de familie Jansen die elk 
jaar weer het grasland ter be-
schikking heeft gesteld om de 
paarden te laten draven. En 
last but not least; het trouwe 
publiek dat met veel plezier 
naar de koersen kwam kijken, 
een gokje wilde wagen en een 

hapje en drankje kwam nutti-
gen.

Rust
Vanaf nu geen ‘halverwege de 
laatste ronde’ meer. Het wei-
land waarop elk jaar de gras-
baan werd uitgezet is in diepe 
rust. De koeien en de weide-

vogels keren er weer op terug 
zoals vanouds. Het is mooi ge-
weest! Hartelijk dank van het 
bestuur voor u allen,

Voorzitter Tom van Eijden

   

Open training Hilversum Hurricanes
REGIO
ASC Hilversum Hurricanes 
organiseert op woensdag 
22 februari, 1 en 8 maart 
open honkbaltrainingen. 
Tijdens deze trainingen 
kunnen geïnteresseer-
den kennis maken met de 
honkbalsport en kijken of 
er een nieuwe Babe Ruth in 
hen schuilt. De trainingen 
zijn bedoeld voor iedereen 
van 18 jaar of ouder die wel 
eens een balletje wil gooi-
en of slaan en wil proeven 
aan een nieuwe sport, of 
voor hen die na een (kor-
te) pauze de handschoen 
weer op willen pakken.

ASC Hilversum Hurricanes 
is dé sportvereniging voor 
honkbal, softbal, en American 
Football in Hilversum en Wij-
demeren. Daarnaast kun je bij 
ons ook terecht voor beeball, 
g-honkbal en flag football. Met 

ongeveer 275 leden en bijna 
20 teams behoren wij tot de 
grotere verenigingen van Mid-
den-Nederland. Onze huidige 

eerste teams komen allemaal 
uit in of tegen de top van de 
amateursport, maar ook bie-
den wij voor iedereen een 

team op ieders eigen niveau.

Wil je deelnemen aan een van 
deze open trainingen, meld je 

dan even aan via honkbal@
hurricanes.nl of neem contact 
op met Adri de Vrieze op: 06-
44521577.

  

  



Gebruik de code Gebruik de code posterposter**
Deze aanbieding is van toepassing op de heleDeze aanbieding is van toepassing op de hele
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Duurzame Dorpskwekers

Ongeduld
Door: Wietse Bakker (Tuinde-
rij LandinZicht /Landgoed de 
Rading)

Met de steeds kleiner worden-
de kans op natuurijs slaat bij 
mij het ongeduld toe. Met elke 
graad Celsius en een zonne-
tje erbij komt alles weer tot le-
ven. Her en der zie je alweer 
narcissen en tulpen de grond 
uitschieten, de vogels roeren 
zich en de tuinders…..moeten 
zich nog even inhouden. Een 
bijzondere tuinder uit Korten-
hoef zei tegen me: ‘de tuinman 
heeft nooit haast…… maar ja, 
we willen wel eten…. De voor-
bereidingen op het nieuwe 
seizoen begonnen natuurlijk 
al veel vroeger. Alle bestellin-
gen voor plant-, poot- en zaai-
goed zijn gedaan, compost is 
opgebracht op de bedden, de 
kassen zijn startklaar. Maar 
het mooiste blijft natuurlijk het 
zaaien en opkweken van je 
eigen groente. Al die bakken 
met kleine frummelplantjes! 
Voor ons breken drukke tijden 

aan. Ook omdat we in onze 
kassen meer opkweek gaan 
doen voor andere tuinderijen 
en moestuinders. In de op-
kweekkas hebben we steeds 
meer stappen gemaakt met 
onze zorggroep. Om dat werk 
samen met hen serieuzer aan 
te pakken. Zaaien, verspenen 
(overzetten van kiemplantjes 
naar grotere potjes) is niet al-
leen leuk werk, maar ook nut-
tig en nodig, Het is mooi om te 
zien dat ze hun eigen ruimte 
daarin verkennen en steeds 
zelfstandiger kunnen werken. 
Zo komen natuur, voedsel en 
mensen dichter bij elkaar. Ko-
mende weken gaan we wel 
al tomaat, aubergine, papri-
ka en peper voorzaaien. Dat 
gebeurt binnen op een iets 
hogere temperatuur. Zijn ze 
na ruim een week gekiemd, 
dan kunnen ze wat lagere 
temperaturen aan en moeten 
ze vooral licht hebben. Alleen 
dan worden het mooie, stevi-
ge plantjes. Met levenslust! 
Haha, ik krijg de kriebels…..

   

Voorjaar in de lucht door snelle temperatuurstijging
REGIO
Door zo’n plotselinge tem-
peratuurstijging zijn er 
deze dagen ineens aller-
lei voorjaarstekenen in de 
natuur: de futen baltsen in 
paartjes, buizerds miau-
wen, de eerste bloeiende 
dotterbloemen zijn gezien 
en de zon geeft warmte op 
je gezicht. En het lekker-
ste is wel de vogels die ’s 
ochtends zingen.

De vroegte wint
Boswachter Angelique Aerts 
van het Naardermeer: “Ineens 
krijg je dan de voorjaarskrie-
bels deze dagen. In het Naar-
dermeer komt er echt weer 
leven in de brouwerij. Miau-
wende buizerds vliegen hoog 
in de lucht, sneeuw- en lente-
klokjes staan volop in bloei en 
’s ochtends klinken er volop 
vogels. De natuur staat in-
eens in de voorjaarsstand. En 
dat merk ik ook volop in mijn 
tuin.” Dat betekent voor man-
nelijke vogels bijvoorbeeld 
een plekje afbakenen om te 
broeden en een partner te vin-
den. “Ik hoorde deze week ’s 

ochtends uitgebreid de merel 
zingen. Dat zijn de mannetjes, 
pikzwart met gele snavel, die 
zijn druk dan. In de ochtend 
draagt geluid verder en gelijk-
matiger. Onze menselijke ac-
tiviteiten komen ook rustig op 

gang. Ideaal om op een goe-
de zangplek te zitten en me-
rels in de buurt te laten weten 
dat jij hier je territorium hebt, 
”aldus boswachter Angelique.

 

Mussen onder het dak
Boswachter Angelique: “En 
er zijn natuurlijk veel meer 
vogels die je nu hoort, de 
roodborstjes en winterkonink-
jes die hier jaarrond blijven 
bijvoorbeeld. En naast ons 

kantoor op Stadzigt zit altijd 
een heel clubje mussen. Die 
zijn nu druk met elkaar in de 
heggen en onder het dak van 
de schuur. Komende weken is 
echt een heerlijke tijd.”

Foto: De eerste zaaisels van de tuinbonen, als het een beetje meezit gaan ze over een week de grond 

Foto: Zingende merel (foto: Vincent Tollenaar)
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Foto van de Week

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Carnaval in Wijdemeren (Foto Studio 68, Helga Jansen)


