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 Welverdiend 
pensioen voor                                                  
Nel van der 
Weijden
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    “Ik ga mijn collega’s zeker 
missen.”, zegt Nel van der 
Weijden, die met pensioen 
gaat na 25 jaar gewerkt te 
hebben als enthousiaste 
supermarktmedewerkster. 
Eerst bij de buurtsuper 
C1000. Daarna bij Super de 
Boer en vervolgens bij de 
Jumbo.

    Nel vervolgt: “De tijd is voorbij 
gevlogen. Ik kan mij nog goed 
herinneren dat ik als jonge-
dame ben gestart in de jaren 
tachtig in de horeca. Ruim 15 

jaar heb ik mijn gasten culi-
nair verblijd bij mijn restaurant 
Wetterwille in Loosdrecht. Het 
was leuk, maar zwaar werk. 
Daarna ben ik in 1999 gestart 
bij de buurtsuper C1000.”

    Trouwe medewerkster
    Nel is zoals gezegd begon-
nen in 1999 bij de buurtsuper 
C1000. Een kleine winkel als 
je het met de huidige Jumbo 
vergelijkt in de nieuwbouw 
aan de Nootweg. Na haar 
werkzaamheden bij de C1000 
werd de C1000 een filiaal van 
Super de Boer. Nel ging mee. 
Ze vond het heerlijk om met 
haar klanten contact te hou-

den. Toen de Jumbo in de 
nieuwbouw begon, ging Nel 
wederom weer mee tot aan 
woensdag 2 februari jl. toen 
haar laatste werkdag erop zat 
en ze met pensioen is gegaan. 
Nel vertelt: “In een supermarkt 
beleef je veel. Je hebt veel 
contact met je klanten. Je leeft 
mee met hun verhalen. Of het 
nou om een huwelijk gaat of 
een geboorte. Je maakt toch 
een beetje deel uit van hun 
leven. Het sociale aspect van 
mijn werk is heel belangrijk 
voor mij.”

    Pensioen. En nu?
    Nel en haar partner Frank zijn 
al 25 jaar samen. Ze hebben 
24 jaar een latrelatie gehad en 
sinds vorig jaar zijn ze gaan 
samenwonen in de woning 
van Nel. Frank heeft zijn wo-
ning verkocht. Samen zijn ze 
veel van plan. Nel heeft twee 
zoons en Frank heeft twee 
zoons. Daarnaast hebben 
ze samen vier kleinkinderen. 
Daar gaat nu veel van hun tijd 
aan besteed worden.

    Nel: “Toen mijn twee zoons in 
hun opgroeifase zaten, wilde 
ik graag dat ze in mijn woning 

gingen opgroeien. Frank deed 
dit ook met zijn twee zoons. 
Vandaar de lange latrelatie. 
Om te vieren dat ik met pen-
sioen ga en dat we zijn gaan 
samenwonen, gaan Frank en 
ik 29 dagen naar Thailand op 
vakantie. We zijn daar eerder 
geweest en we gaan nu vijf 
eilanden bezoeken. Lekker 
rustig. Als we terug zijn, gaan 
we actief blijven. We houden 
van fietsen en ik denk aan vrij-
willigerswerk bij een school. 
Frank is al jaren vrijwilliger bij 
de Beukenhof. We vinden het 
leuk om mensen te helpen. 
Sowieso zal ik regelmatig 
even op bezoek gaan bij mijn 
fijne collega’s van de Jumbo.”

-Lees verder op pagina 4-

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

Profiteer NU van
onze actie!

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

Tot 1 maart 2023 ontvangt u 50%
korting op uw opstartkosten!
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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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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

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

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

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 9 februari  t/m woensdag 15 februari.

Prime Beef Ribeye Steak
Topkwaliteit!
Prime Beef Ribeye Steak
Topkwaliteit!
Prime Beef Ribeye Steak

Hamburger pakket
4 runderhamburgers, 4 broodjes en 
Hamburger pakket
4 runderhamburgers, 4 broodjes en 
Hamburger pakket
hamburgersaus

Gehaktbrood Bien Sûr
Met oma’s kruiden en een tipje sambal

Sophie’s Eiersalade
Hele Paardenworst
Iedere dag vers!

100 gram

Per stuk

Per stuk

100 gram

Per stuk

€ 3,98

€ 7,98

€ 7,98

€ 1,49
€ 4,98

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Locaboat Nederland b.v.
Is een bootverhuurbedrijf 

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

vestiging te Loosdrecht op 
zoek naar een Techneut/

senior Techneut. (liefst met
garage ervaring) Die het 

leuk vindt om in de water-
sport ons te ondersteunen 

met diverse werkzaamheden 
en het onderhoud van onze 

vloot. Functie eisen: Technisch 
inzicht, Zelfstandig werken, 

Vaarervaring en kennis, 
Engels en Duitse taal beheerst 

en houdt van zon en buiten 
werk. Geïnteresseerd 

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

Locaboat Nederland b.v.
Is een bootverhuurbedrijf 

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

vestiging te Loosdrecht op 
zoek naar een Allround 

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

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

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

voeren en inventaris beheren.
Functie eisen: Prettig in 

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

werken, sterk in de schoenen.
Geïnteresseerd bel 

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

Bijles nodig? Wiskunde B 
en Natuurkunde. Havo/VWO.

Betrouwbaar, doelgericht,
flexibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,
flexibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,

Camille 06 52 54 82 86.

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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Hap- snap berichten uit de gemeentelijke organisatie

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Veel is er de afgelopen tijd 
gezegd, gezwegen en ge-
schreven over de gebrek-
kige organisatie op het ge-
meentehuis.

De zeven politieke partijen stel-
den gezamenlijk vragen aan 
B&W hoe het nu werkelijk in 
elkaar zit. Daarop kwam half 
januari een zeer uitgebreid 
antwoord van de gemeentese-
cretaris dat ongetwijfeld waar-

devolle informatie biedt om 
te werken aan het financieel 
herstel en een toekomstplan 
voor Wijdemeren. Voor de ge-
middelde burger waarschijnlijk 
een woordenbrij. Daarom heeft 
uw verslaggever hap-snap uit 
die 47 pagina’s een aantal me-
dedelingen op een rijtje gezet. 
Meer niet.

Feiten
• De werving van de concern-
controller heeft geen passende 
resultaten opgeleverd. De con-

cerncontroller informeert het 
bestuur van een gemeente over 
toekomstige mogelijkheden en 
risico’s. Voor het komende half 
jaar zijn er twee experts op het 
gebied van financiële controle 
aangetrokken die de taak van 
de concerncontroller op zich 
nemen. Zij werken aan het fi-
nancieel herstelplan;

• De digitale systemen die nu 
in Wijdemeren worden ge-
bruikt zijn niet passend voor de 
controle. Zowel het financiële 
systeem als het HR-systeem 
(personeelsbegeleiding) en het 
archiefsysteem zijn niet up to 
date. Hierdoor kan er niet effi-
ciënt worden gewerkt;

• Het ziekteverzuim was in 
het vierde kwartaal 2022: 7,7 
%. Er zijn 27 vacatures alge-
meen, voor piek en ziek: 15 
fte’s. In totaal dus 42 vacatures 
op 189 fte’s (fte staat voor full-
time-equivalent, een rekeneen-
heid voor de omvang van een 

baan of voor de totale perso-
neelssterkte);

• De dag van een inwoner: 
paspoort, sociaal domein uit-
voering. uitvoering buiten, ver-
gunningen achterstand, klan-
tencentrum overspoeld met 
vragen daardoor, handhaving;

• De dag van een raadslid: geen 
antwoord op vragen, stukken te 
laat aangeleverd aan de griffie, 
begroting te laat, Lange Termijn 
Agenda niet uitgevoerd, geen 
stukken voor Maatschappelijke 
en Bestuurlijke Zaken;

• De dag van de gemeentese-
cretaris: huilende teamleiders, 
gefrustreerde medewerkers, 
budgetten uitgeput, vermoeide 
bestuurders;

• De dag van een medewer-
ker: collega, trots, systemen 
werken soms/niet, sleets, geen 
laptop nog, teams zeer wis-
selend, hechten of vechten, 

begroting te laat, provinciaal 
toezicht;

• Er wordt hard gewerkt aan 
verandering. Er komt een 
nieuw organisatiemodel met 
drie managers;

• Inmiddels zijn 10 van de 18 
vacatures ingevuld;

• De aanbevelingen van het 
laatste organisatierapport 
(Necker van Naem) worden op 
realistische wijze uitgevoerd: 
een betere structuur, formatie 
op orde brengen, beter samen-
spel raad, college en ambte-
naren en rust en relativering 
in de organisatie. Plus een 
toekomstscenario, wat voor 
gemeente moet Wijdemeren 
worden;

Zelf lezen? Zoek op www.
wijdemeren.nl naar: 2022-S-38A 
RIB Antwoorden vragen S-38 
incl. bijlagen (Stand van zaken 
gemeentelijke organisatie).

   

Hoe lang nog wachten op het Ondernemersloket?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De    Ondernemersverenig-
ing Wijdemeren maakt zich 
zorgen over het Onderne-
mersloket op het gemeen-
tehuis, dat na het vertrek 
van twee medewerkers niet 
meer bezet is.

Tijdens de commissievergade-
ring Economische Zaken zei 
OW- voorzitter Dik van Enk 
namens 300 ondernemers dat 
deze leegte ongewenst was. 
Wethouder Els Kruijt van Eco-
nomische zaken zei dat ze de 
vacature van Ondernemers-
manager voorlopig niet gaat in-
vullen. Toen er fel verzet kwam 

vanuit vier partijen, sloot ze 
deze discussie af met de me-
dedeling dat ze zich alsnog zou 
beraden.

“Natasja Zak, de onderne-
mersmanager, maakte echt het 
verschil”, vertelt Van Enk die 
een zware periode bij de plaat-
selijke ondernemers schetst, 
met de nasleep van de coron-
acrisis, de hoge energiekosten 
en het tekort aan personeel. 
“Daarbij is de steun van de 
gemeente zeer gewenst.” De 
uittocht van ambtenaren en 
de penibele financiële situatie 
zorgen voor onzekerheid. Van 
Enk ziet praatgroepen, com-
missies, actiegroepen om zich 
heen, maar resultaten zijn er 

nauwelijks. De ondernemers-
voorzitter biedt zelfs aan om 
het Ondernemersloket te be-
mannen. Een loket dat hij ziet 
‘als oliemannetje en soms een 
geitenpaadje’ om de onderne-
mers te helpen.

Vier partijen
CDA, VVD, Dorpsbelangen 
en ChristenUnie hadden deze 
kwestie op de agenda ge-
plaatst n.a.v. een brief van de 
ondernemers. Namens de VVD 
hechtte Bo de Kruijff enorm aan 
het loket en vroeg zich af wat 
er sinds de OW- brief was ge-
beurd. Rosalie van Rijn (CDA) 
had nog nergens een vacature 
waargenomen. Esther Kaper 
van de CU toonde respect voor 

de ondernemers, de ruggen-
graat van Wijdemeren, voor 
het aanbod om zelf het loket te 
bemensen. “Waarom gebeurt 
er niet, wat zo gewenst is”, 
vroeg Patricia IJsbrandy van 
Dorpsbelangen zich af. Wet-
houder Kruijt antwoordde dat 
haar hart bij de economie lag. 
Maar ze wilde geen claim leg-
gen op een bezetting van het 
Ondernemersloket zolang Wij-
demeren nog bezig is met het 
Financieel Herstelplan. “Dat ga 
ik niet doen.” Ze wees erop dat 
er een regulier overleg is en dat 
ze daarin signalen opving van 
wat er leefde bij de onderne-
mers. Ze zou nadenken over 
het inpassen van het Onderne-
mersloket in het kader van de 

toekomstige financiën.

Het vervolg
Dat antwoord viel slecht bij de 
commissieleden. Patricia IJs-
brandy zag het als een bezui-
niging zonder akkoord van de 
raad, want het Ondernemerslo-
ket staat in de lopende begro-
ting. Volgens Rosalie van Rijn 
kan de invulling nu wel een jaar 
duren. Dat begreep ze niet. 
Het CDA overweegt om met 
een motie te komen om alsnog 
een Ondernemersloket af te 
dwingen. Na deze en andere 
kritiek vanuit de commissie zei 
Els Kruijt dat zij zich alsnog 
zou beraden op een volgende 
stap.

Datum: donderdag 9 februari 2023 
Aanvang: 19:30 uur

Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
10.   Vaststellen bestemmingsplan Dodaarslaan 2-16 te

        Kortenhoef

11.   Indienen zienswijze huisvestingsverordening

12.   Actualisatie overzicht geheime stukken

13.   Vaststellen Verordening kwijtschelding gemeentelijke 

        belastingen Wijdemeren 2023

14.   Integraal veiligheidsplan 2023-2026

15.   Zienswijze regionale veiligheidsstrategie

16.   Rekenkameronderzoek inkoop en aanbesteding

        van projecten

Overig
17.   Vragenhalfuur

18.   Moties vreemd aan de agenda

19.   Sluiting

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Voorlopige raadsvergadering agenda

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

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

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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-Vervolg van voorpagina-

Nels laatste werkdag
Nel was om acht uur ‘s och-
tends aanwezig op haar laat-
ste werkdag. Toen ze binnen-
kwam, maakte de bedrijfsleider 
Maurice een foto van haar en 
vervolgens drukte hij de foto af 
op een A4-tje met een tekstje 
over haar pensioen erbij. Een 
aantal A4-tjes werden in de 
winkel opgehangen. Nel kreeg 

ook een soort van broche met 
het woord ‘Pensioen’ erop.

Nel vertelt enthousiast: “Di-
verse klanten kwamen mij fe-
liciteren. Heel leuk. Ik wil ze 
daarvoor graag bedanken. 
Om 17.00 uur stonden mijn 
collega’s klaar met een grote 
bos bloemen en hebben we in 
onze kantine mijn pensionering 
gevierd met champagne. Ik 
kreeg allemaal mooie cadeaus 

en vele knuffels. Echt heel fijn. 
Ondertussen zat Frank met 
enkele vrienden thuis op mij te 
wachten met wederom cham-
pagne en lekkere hapjes. Toen 
ik thuiskwam, ging het feest 
gewoon door. Het was een 
prachtige dag met liefde en 
aandacht. Ik wil daarom ieder-
een bedanken, die mijn laatste 
werkdag hebben omgetoverd 
in een bijzondere en memora-
bele werkdag!”

   

D66 Voorleesboeken voor kinderdag-  
verblijven
WIJDEMEREN
Het waren weer de voor-
leesdagen, dus voor D66 
Wijdemeren nu al een tra-
ditie om bij de kinderdag-
verblijven voor de aller-
kleinste een voorleesboek 
langs te brengen.

Dit keer was het boekje met 
gedichtjes van Boer Boris, 
dat bij uitstek geschikt is voor 
de allerkleinsten, het pre-
sentje dat Rob Koedijker en 
Natascha Rienks bij de kinder-
dagverblijven mochten afleve-
ren. Helaas was het de vorige 
keren vanwege corona en dit 

keer vanwege het heersende 
RS-virus niet verstandig om 
op alle kinderdagverblijven 
de kleintjes voor te lezen. De 
leidsters die het boekje in ont-
vangst namen, waren er niet 
minder blij mee. Ze waren al-
lemaal heel enthousiast om de 

kinderen direct te gaan voor-
lezen. D66 heeft onderwijs 
hoog in het vaandel staan en 
voorlezen is daar een belang-
rijk onderdeel van. Wij wensen 
alle kinderdagverblijven heel 
veel plezier met het lezen uit 
Boer Boris.

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

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

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

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

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Echte Loosdrechtse 
Angus Kroketten

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

Foto: (rechts) Rob Koedijker deelt boeken uit
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Energiecoöperatie start duurzaam-
heidscentrum Wijdemeren
WIJDEMEREN
Met ingang van 1 februari 
vindt u aan de Dodaars-
laan 2B te Kortenhoef het 
Duurzaamheidscentrum 
Wijdemeren. Een centrum 
waar u informatie kunt 
vinden over het verduurza-
men van woningen, ener-
giegebruik, zonnepanelen, 
warmtepompen, groene 
daken en andere klimaat-
vraagstukken.

De basis is er! Maar we hebben 
ook nog wat op te bouwen en 
daarom zoeken we bewoners 
die met ons willen meedenken 
en advies kunnen geven over 
het inrichten van de informa-
tieruimte, de tentoonstelling 
en het gastvrij ontvangen van 
bezoekers. Ook vragen wij uw 
steun voor het bijeenbrengen 
van de huur. Stel dat alle be-
woners van Wijdemeren lid 
worden van de Energiecoöpe-
ratie (€ 1 per maand, € 12 per 

jaar) dan hebben we genoeg 
geld om de huur van het duur-
zaamheidscentrum te betalen.

Steun de Energiecoöperatie 
Wijdemeren als bewonersor-
ganisatie voor energievraag-
stukken en profiteer van de 
kennis en ervaring die we 
samen opbouwen. Wij zijn 
trots op ons nieuwe initiatief 
en nodigen u van harte uit om 
langs te komen, rond te kijken, 
vragen te stellen en kennis te 

delen. U kunt nu al binnenlo-
pen op maandagochtend en 
woensdagmiddag. Als de in-
formatieruimte klaar is volgt 
nog een feestelijke opening. 

Zie de website www.ECWij-
demeren.nl voor lidmaatschap 
en contact.

   

Waar gaat deze gemeente heen?
WIJDEMEREN
Onder het genot van een 
hapje en een drankje staat 
de Wijdemeerse VVD 15 fe-
bruari a.s. stil bij het 75-ja-
rig jubileum van de VVD.

De lokale fractie en wethouder 

zullen aanwezig zijn om een 
toelichting te geven op de hui-
dige    situatie   en   ontwikke-
lingen. Tevens willen we een 
levendige discussie voeren 
met leden en geïnteresseer-
den over de toekomst van Wij-
demeren. Wat zijn de zorgen 

en ideeën van bewoners en 
ondernemers om onze parel 
te behouden en weer finan-
cieel gezond te krijgen met 
daarnaast een goede dienst-
verlening naar alle bewoners 
en ondernemers toe. Bent u 
geïnteresseerd, heeft u idee-

en, plannen of zorgen, heeft u 
een stem die gehoord wilt wor-
den en heeft u een warm hart 
voor Wijdemeren? U bent van 
harte welkom!

Woensdag 15 februari; Otten-

home, Zuwe 20 (langs N201) 
Kortenhoef; 19.00 uur inloop 
met drankje en hapje; aan-
vang: 20.00 uur voor Thema 
bijeenkomst: Waar gaat deze 
gemeente heen?

   

Ontmoetingsmiddag Albania Support
REGIO
Misschien weet u het nog 
dat dat Anja en Willem van 
Huisstede van de Kerk op 
de Berg in Nederhorst den 
Berg veel hebben gedaan 
voor Albania Support. Een 
stichting van het echtpaar 
Johan en Zwanie Duizend-
stra, zendings-ontwikke-
lingswerkers die vanaf 

2013 in Zuid-Oost Albanië 
wonen, werken en bidden.

Ze zorgen voor voedselhulp 
en stookhout, doen een land-
bouwproject en hebben een 
activiteitencentrum in het arm-
ste land van Europa. 

In het Albanees is dat: Mbësh-
tetje per Shqiptarët.

Op zaterdag 18 februari is er 
een ontmoetings- en informa-
tiemiddag in de zaal van de 
Evangelische Gemeente ‘Zout 
en Licht’, Oude Engweg 28 
te Hilversum. De inloop is om 
15.30 uur. Na hun presentatie 
sluiten Zwanie en Johan af 
met soep en broodjes en een 
gezellig samenzijn.

Meer info: 0031-648563625; 
info@albaniasupport.com

   

Beste inwoners van Wijdemeren,
WIJDEMEREN
Wij hopen dat vele van jul-
lie ons al kennen, maar wij 
willen ons graag nog een 
keer voorstellen.

Ik ben Paul Stoove. Al ruim 
19 jaar werkzaam bij de po-
litie in Hilversum en Wijde-
meren. Sinds mei 2021 ben 
ik wijkagent voor de dorpen 
Loosdrecht en Breukeleveen. 
Wat ik aantrekkelijk en mooi 
vind aan Loosdrecht/Breuke-
leveen is het dorpse karakter, 
de Loosdrechtse plassen met 
daaraan de vele jachthavens, 
vakantieparken en de natuur-
lijke omgeving.

Ik ben Merel van Dorresteijn. 
Al ruim 13 jaar ben ik werk-

zaam bij de politie in Hilver-
sum/Wijdemeren. Sinds april 
2020 ben ik met wijkagent 
voor de dorpen Kortenhoef en 
’s-Graveland. Wat er voor mij 
uitspringt bij deze dorpen is 
dat er een groot gevoel is van 
saamhorigheid is en het ge-
bied is prachtig.

Ik ben Annamarie van Gent, 
12.5 jaar in dienst bij de po-
litie en sinds 2 jaar wijkagent 
voor de dorpen Nederhorst 
den Berg en Ankeveen. Wat 
mij aanspreekt is natuurlijk 
dit prachtige gebied, met het 
bijbehorende dorpse karakter. 
Bewoners zijn toegankelijk en 
letten goed op elkaar.

Wij vinden het belangrijk om 

goed in verbinding te zijn met 
de inwoners van onze dor-
pen. Wij horen nog te vaak: 
“Wij zien de wijkagent nooit!” 
Middels dit artikel, dat wij 
maandelijks terug willen laten 
komen, willen wij jullie meene-
men in onze werkzaamheden, 
preventietips geven, en bijzon-
dere verhalen met u delen. Wij 
zijn ook benieuwd naar wat u 
graag terug zou willen lezen. 
Heeft u hier ideeën over, zoek 
contact met een van ons!

Wij zijn te bereiken via alge-
meen telefoonnummer van 
de politie, 0900-8844, door 
een meldformulier in te vullen 
op de website www.politie.nl, 
door ons te mailen, of een DM 
te sturen via Instagram.

Daarbij is er elke maand een 
veiligheidsspreekuur waar 
wij aansluiten. Bij dit spreek-
uur zijn aanwezig: wijkagent, 

wijkbrandweer, gemeente en 
de wijkboa. U bent van harte 
welkom tussen 14.00 uur en 
15.00 uur.
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Licht & Kunst Loosdrecht 2023      
vol verrassingen
LOOSDRECHT
De focus lag in 2022 met 
name op licht in ons dorp. 
Wat is er bereikt in 2022?

In samenwerking met de ge-
meente en een sponsor heb-
ben we dit jaar lichtornamen-
ten kunnen kopen. In totaal 25 
stuks. I.v.m. de kosten hebben 
we slechts één deel van de 
Oud-Loosdrechtsedijk kun-
nen versieren en een aantal 
lantaarnpalen op de Horndijk. 
We gaan dit jaar een oproep 
doen aan sponsoren om een 
of meer Lichtornamenten te 
sponsoren, zodat ons dorp 
er dit jaar nog feestelijker uit 
komt te zien.

De eerste kerstmarkt
De kerstmarkt op 18 decem-
ber was erg leuk en gezellig 
ondanks de lage temperatuur. 
De markt werd zeer goed be-
zocht, plaatselijke onderne-
mers en kunstenaars hadden 
een kraam gehuurd. De be-
zoekers konden zich opwar-
men met wijn van Wijngaard 
Zonnestraal, kroketten van 
de Heeren van Loosdrecht 
en glühwein en warme choco 
van Rosa’s Cantina en Eet-

café De Eend. De sfeer werd 
versterkt door het blaaskwintet 
Geen Hofkapel uit Kortenhoef. 
De kerstman was er uiteraard 
ook. Hij had zijn zetel in de 
kerk waar kinderen hem kon-
den bezoeken. Op de markt 
was om 14 uur de prijsuitrei-
king door burgemeester Lar-
son. Zij maakte samen met 
twee bestuursleden van Stich-
ting Lichtjes Wijdemeren de 
prijswinnaars van het ‘mooist 
verlichte huis’ bekend. Er wa-

ren 10 prijzen, deze zijn bij de 
prijswinnaars thuis gebracht.

Winnaars
Winnaar waren de bewoners 
van Oud-Loosdrechtsedijk 96. 
Dat werden ze volgens de jury, 
omdat alles was opgezet in 
een sprookjesachtig decor met 
mooie verlichting in de bomen. 
Het waren kleine verhaaltjes 
met de ijsbeer, sneeuwpop en 
hertjes. Zelfs onder de boom 
lagen cadeautjes. Dus een 

terechte winnaar! Zij won-
nen een overnachting voor 
twee personen plus ontbijt in 
een vernieuwde kamer van 
Fletcher Hotel in Loosdrecht, 
daarnaast ontvingen ze een 
groot windlicht.

De prijswinnaar van de foto-
wedstrijd voor schoolkinderen 
was Vasco den Hartog, helaas 
was hij niet op de markt. Ook 
hier zijn de prijzen thuis ge-
bracht.

Als eindejaarknaller was er 
op 27 december de trek-
kersoptocht die ook langs de 
zorgcentra reed. En waar de 
bewoners chocomelk van de 
stichting Lichtjes Wijdemeren 
ontvingen.

We willen alle sponsoren van 
harte danken voor hun steun 
in 2022 en wij hopen ook dit 
jaar ook weer op hun steun.

WijdemerenfondsWijdemerenfonds

Stichting Lichtjes Wijdemeren bedankt 
alle bedrijven die dit jaar 

Licht & Kunst Loosdrecht hebben gesponsord!
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Advertorial

Monica over Hormoontherapie
LOOSDRECHT
Hi, ik ben Monica Uijter-
linde (45), ik wil mij hier 
graag even voorstellen 
zodat mensen weten wat 
ik ga doen en waar ze mij 
voor kunnen benaderen 
als daar behoefte naar 
is. Ik ben gediplomeerd 
hormoontherapeut en 
gediplomeerd apotheker-
sassistente. Ook hoop ik 
in maart te gaan starten 
met een orthomoleculaire 
opleiding. Ik woon samen 
met mijn vriend in het 
mooie Loosdrecht.

Kennis delen
Als ik iets heb geleerd in de 
afgelopen periode is naar mijn 
gevoel luisteren. Mede daar-
om ben ik er nu klaar voor 
om een gedeelte van mijn 
werkweek mensen te gaan 
begeleiden die last hebben 
van hormonale klachten. En 
als er iets is wat je dan moet 
weten is dat dit veel meer 
omvat dan de bekende pu-
berteit, zwangerschap en de 

overgang. Maar eigenlijk kun 
je veel meer klachten zien 
als een uiting van hormonale 
disbalans. Door dit te hebben 
geleerd tijdens de opleiding 
heeft het voor mij zoveel in-
zichten gegeven en zijn er 
voor mij persoonlijk heel veel 
puzzelstukjes op zijn plek ge-
vallen. Daarom wil ik nu niets 
liever dan mijn kennis delen 
en mensen af gaan helpen 
van heel veel vervelende 
klachten. Dus als jij last hebt 
van onderstaande klachten 
en je wilt hier nu echt serieus 
mee aan de slag dan zou ik 
je graag willen helpen zodat 
jij weer volledig gaat leven in 
plaats van te overleven. En 
overleven klinkt natuurlijk erg 
overdreven maar zo kan het 
soms wel voelen voor veel 
mensen en daar kan gelukkig 
verandering in komen.

Klachten
Ik kan je helpen met Men-
struatieklachten (PMS); Over-
gangsklachten; Moeite met 
afvallen;

Angst- en paniekklachten; 
Niet meer kunnen ontspan-
nen; Slaapproblemen; Laag li-
bido; Acne; Burn-out klachten

Met een hormoonprogramma 
1 of 2 (meten is weten) gaan 
we aan de slag met waar 
jouw lichaam zo om vraagt. 
Je wordt je bewust van wat 
je voelt, wat je eet, hoe je 
leeft en hoe je beweegt. Zie 
het als een reset, terug naar 
de basis. Lief zijn voor jouw 
lichaam en geest. Om vervol-
gens weer datgene te doen 
waar jij het meest gelukkig 
van wordt maar dan weer met 
volle energie. Voor meer in-
formatie check mijn website 
www.happyhormoons.nl

Ik kan niet wachten om samen 
aan de slag te gaan. Hopelijk 
tot snel.

It giet oan! op de Vechtse Banen
Door: Marysia van der Vliet

LOOSDRECHT
Een van de grootste eve-
nementen voor het jeugd-
schaatsen: De Jeugdelf-
stedentocht. Ook dit jaar 
stonden alle kinderen van 
Jeugdschaatsen Loos-
drecht op zaterdag 4 fe-
bruari weer aan de start 
van deze barre tocht op de 
Vechtse Banen te Utrecht.

De kinderen werden in het 
donker en in de mist binnen-
gehaald in de Frieslandhal. 
Waarna er onder leiding van 
de fanfare een warming-up 
volgde, om de kinderen warm 
te maken voor de tocht. Ver-
volgens werd er samen afge-
teld en na het horen van het 
startschot, snelden de kinde-
ren naar de buitenbaan om 
hun schaatsen aan te doen.

Elf stempels
Eenmaal op de schaats was 
het de uitdaging om alle 11 
stempels te behalen. Op de 
ijsbaan konden de kinderen 
stempelhuisjes bijbehorend 

bij de elf Friese steden vin-
den. Na het horen van de bel 
konden zij steeds weer op 
zoek naar het volgende huis-
je voor de volgende stempel. 
De omstandigheden op de ijs-
baan waren zwaar. Zo waren 
er wakken in het ijs, moest er 
gekluund worden en moesten 
kinderen onder bruggen door 
zien te komen. Dit alles weer-
hield de kinderen er niet van 
om hun tocht voort te zetten 
om alle 11 stempels binnen 
te halen. Gelukkig konden de 
kinderen onderweg ook een 
koek & zopie vinden voor een 
warme choco en lekkere koek.

Schaats ook mee!
De kinderen mochten ook ver-
kleed naar de ijsbaan komen. 
Hiervoor werd ook een prijs 
uitgereikt die ook Loosdrecht 
gewonnen heeft. Na het uitrei-
ken van deze prijs konden de 
kinderen hun Elfstedenkruisje 
ophalen. Met trots mogen wij 
vertellen dat alle kinderen de 
barre toch uitgereden heb-
ben. Al met al was het weer 
een geslaagd evenement 
voor het jeugdschaatsen. Wij 

tellen alweer af voor de vol-
gende tocht. Dit jaar mochten 
de kinderen een introducé 

meenemen. Is jouw kind nu 
enthousiast geworden en zit 
nog niet op schaatsen? Geef 

hem/ haar dan snel op voor 
het volgende seizoen. En wie 
weet tot volgend jaar!

  

  



Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

GRATIS 
PARKEREN 
direct voor 

de deur!

Woensdag

8
februari

Vrĳ dag

10
februari

Donderdag

9
februari

Zaterdag

11
februari

Dinsdag

14
februari

Woensdag

15
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

GRATIS 
PARKEREN 
direct voor 

de deur!

Stressless® Paris

Easysit S80
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Drukbezochte inloopavond over de Moerasvogels
Tekst en foto: Frank Scheers

KORTENHOEF
Afgelopen maandag 30 
januari was er een inloop-
avond georganiseerd in 
Ottenhome. Bewoners 
kregen daar tekst en uitleg 
over de plannen om de on-
gunstige situatie omtrent 
de moerasvogels op te 
lossen. Het gaat namelijk 
niet goed met de natuur 
in Nederland, ook niet met 
de moerasvogels. Voor het 
Loosdrechts Plassenge-
bied is de aandacht gericht 
op vijf van de aangewezen 
Natura- 2000 doelsoorten: 
grote karekiet, porselein-
hoen, zwarte stern, roer-
domp en woudaap. Daar-
naast heeft het gebied een 
belangrijke kolonie pur-
perreigers.

Voldoende riet
Voor veel van deze soorten is 
het van belang dat er voldoen-
de riet is (van goede kwaliteit) 
en dat het riet in het water 
staat. De maatregelen zijn dan 
ook gericht op het optimali-
seren van rietontwikkeling in 
het water. Dit doet men door 

ganzenrasters te plaatsen, 
waardoor ganzen het riet niet 
kunnen aanvreten. Daarnaast 
worden bomen en struiken 
weggehaald, zodat het riet 
meer licht krijgt en vitaal blijft. 
De kwaliteit van de rietkraag 
verbetert nog eens extra, om-
dat er dan minder blad en za-
den in de rietkragen vallen.

Werkgebied
De maatregelen voor moe-
rasvogels beperken zich in 
deze fase tot de Loosdrecht-
se Plassen, Kortenhoef- West 
en Hollands Ankeveen. Er 
zijn meer gebieden in beeld 
(Breukeleveense Plassen, 
Weerslot, Spiegelplas, Stichts 
Ankeveen). Een deel daarvan 
wordt dit jaar door Natuurmo-
numenten uitgevoerd (geldt 
met name voor De Ster, Polder 
Achteraf en De Put) en de rest 
komt later terug in beeld.

Moerasbos
Een ander deel van de maatre-
gelen richt zich op het herstel-
len van de open kenmerkende 
structuur, dit is met name in 
Kortenhoef-West een belang-
rijke doelstelling. Ook hier 
helpt het om bomen weg te ha-

len, het gaat dan om een deel 
van het moerasbos. Door het 
gebied vervolgens actief te be-
heren, blijft de open structuur 
gehandhaafd. Die openheid 
is essentieel voor moerasvo-
gels als de porseleinhoen en 
de roerdomp. Na het uitvoe-
ren van de maatregelen wor-
den in Hollands Ankeveen en 
Kortenhoef-West op bepaalde 
locaties bovendien nestvlot-
jes geplaatst worden voor de 
zwarte stern. Hiermee wordt 
de broedgelegenheid voor 
deze soort uitgebreid.

Diverse maatregelen
De voorgenomen maatrege-
len (bomen en struiken ver-
wijderen én het creëren van 
een meer open landschap) én 
het plaatsen van 25 kilometer 
aan ganzenraster, zullen re-
sulteren in het uitbreiden van 
het aantal vierkante meters 
rietoever met ca 50.000 m2 
(25.000m2 x 2m = 50.000m2). 
Het idee is om hierdoor gun-
stige broedomstandigheden 
te ontwikkelen voor circa 250 
broedparen, want men gaat uit 
van 200m2 aan broedhabitat 
per broedpaar. De 25 km aan 
ganzenraster is als volgt ver-

deeld over de drie gebieden: 
in Loosdrecht gaat het om 3 
km, in de gebieden Korten-
hoef-West en Hollands Anke-
veen wordt ieder 11 km aan 
raster geplaatst.

Twee fases
De uitvoering gaat plaatsvin-
den in twee fases. Gestart 
wordt in aug/sept 2023 met 
de uitvoering. Welke gebieden 
eerst aangepakt worden, is 
nog niet bekend en zal in over-
leg met de aannemer duidelijk 
worden. De uitvoering loopt 
door tot begin maart 2024. In 
het broedseizoen wordt uiter-

aard niet gewerkt. Tussen aug/
sept 2024 en maart 2025 volgt 
nog een tweede uitvoerings-
periode.

Vlak voor de start van de 
werkzaamheden wordt – naar 
verwachting in samenwerking 
met de geselecteerde aanne-
mer – opnieuw een inloopbij-
eenkomst georganiseerd. Na-
tuurmonumenten beheert de 
locaties in Kortenhoef-West en 
Hollands Ankeveen. Het Plas-
senschap/gemeente Wijdeme-
ren onderhoudt de locaties op 
de Loosdrechtse Plassen.

   

Duurzame dorpskwekers

Bibbers in de kas
Door: Daan Ornée (kwekerij 
Kostelijk)

Wanneer je bij ons de kas in 
stapt verwacht je misschien 
lekkere tropische temperatu-
ren. Zeker als je bij ons tussen 
de boomvarens, citroenplan-
ten en Agapanthussen staat, 
waan je jezelf in tropische 
sferen. Maar helaas: de tem-
peratuur is niet zo hoog, want 
ook wij doen de kachel dit jaar 
een graadje lager. Dit is voor 
de planten én het team soms 
best bikkelen. Dus dikke jas 
aan, sjaal om, muts op en 
blijven bewegen, dan houden 
wij het wel vol. Maar voor die 
plantjes is het wel een zoek-
tocht, want die kunnen we 
geen jas aandoen en bewe-
gen zich niet warm. Een lage-
re temperatuur is beter voor 
de portemonnee, maar minder 
goed voor de luchtvochtigheid 
in de kas. Hierdoor treffen we 
al snel smet aan in de planten. 
Ook groeien de planten dan 

nauwelijks, en zeker de jonge 
kwetsbare stekjes redden het 
dan vaker niet. Dus dan weer 
een graadje erbij en zo pro-
beren we elke keer uit wat het 
beste werkt.

En wat gebeurt er in de winter 
verder in die kas? Onze weken 
staan nu vooral in het teken 
van het bijhouden van planten 
die hier vorige zomer al zijn 
opgepot en in mei verkocht 
worden. Dan hebben we het 
over de Sundaville, Strepto-
carpus en Fuchsia. Daarnaast 
hebben we de laatste tijd ook 
wat planten gestekt, die we nu 
oppotten en bijhouden: Gera-
niums en Isotoma die wij stek-
ken van onze moederplanten. 

Ook hebben we kuipplanten 
staan die we snoeien en ver-
zorgen zodat ze in de zomer 
weer fris bij klanten in de tuin 
komen te staan. En uiteraard 
staan onze violen klaar in de 
winkel om verkocht te worden. 

Deze verzorgen we; de oude 
bloemen halen we eruit en 
houden de winkel ondertussen 

netjes. Tussendoor doen we 
nog eens een dansje om het 
warm te houden en kijken met 

veel plezier uit naar het voor-
jaar.
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Kleurrijke ondernemer 
Mats Smit
Geef me de 5

NEDERHORST DEN BERG
In de serie ‘Geef me de 5’ 
van Ondernemend Wij-
demeren staat deze 2e 
woensdag van de maand 
Mats Smit van Smit’s De-
licious uit Nederhorst den 
Berg in de spotlights.

Mats is met zijn 28 jaar een van 
de jongste ondernemers van 

de ondernemersclub en werd 
in 2018 uitgeroepen tot ‘Onder-
nemer van het Jaar’. Als klein 
jochie handelde Mats al in van 
alles, het ondernemen zat er al 
vroeg in en hij is nu eigenaar 
van een mooi bedrijf dat prach-
tige creatieve, kleurrijke pro-
ducten van chocolade maakt. 
Het verhaal start in 2017 in de 
keuken van zijn ouders en door 
hard werken en doorzettings-
vermogen is het gegroeid tot 
een volwassen onderneming 
waar de trots vanaf spat. Bekijk 
de aflevering op www.onderne-
mendwijdemeren.nl.

   

Vrijwilligers gezocht voor de 
bieb
LOOSDRECHT
Bibliotheek Gooi+ is op 
zoek naar vrijwilligers.

Bibliotheken krijgen andere ta-
ken. Deze taken worden uitge-
voerd door de vaste medewer-
kers van de bibliotheek. Denk 
aan het Informatiepunt Digitale 
Overheid; bij de bibliotheek 
kan iedereen terecht voor hulp 
bij overheidswebsites of ande-
re digitale vragen. Om te zor-
gen dat de medewerkers elke 
vraag met aandacht kunnen 

behandelen is de inzet van vrij-
willigers belangrijker dan ooit. 
We hebben inmiddels ruim 300 
vrijwilligers, maar dat zijn er 
niet genoeg! 
We zoeken ook ambassadeurs 
voor ons Themacafé in Loos-
drecht. Als ambassadeur stel 
je samen met andere ambas-
sadeurs elk halfjaar een leuk 
en interessant programma van 
themacafés samen. Een su-
perleuke en uitdagende vrijwil-
ligersfunctie. 

We zoeken ook altijd voorle-
zers en coördinatoren bij de 
VoorleesExpress, in verschil-
lende gemeentes. Overal zijn 

vacatures voor vrijwilligers. 
Om het totaaloverzicht te zien 
kijk je op onze website www.
bibliotheekgooiplus.nl of vraag 

je ernaar in de vestiging Loos-
drecht.

   

Zorg voor inwoners met psychosociale kwetsbaarheden
REGIO
De zeven regiogemeenten 
hebben samen met Arkin/
Jellinek, GGz Centraal, Le-
ger des Heils en Kwintes 
de zorg en ondersteuning 
voor inwoners met een 
psychische en/of psycho-
sociale kwetsbaarheid voor 

de komende vier jaar zeker 
gesteld (met de mogelijk-
heid om dit tot maximaal 8 
jaar te verlengen).

Het gaat specifiek om de 
dienstverlening binnen Be-
schermd Wonen, Maatschap-
pelijk Opvang, Respijtzorg, 

Verslavingszorg en de Gees-
telijke gezondheidszorg. Ge-
meenten hebben onder meer 
afgesproken welke voorzienin-
gen gewenst en noodzakelijk 
zijn voor deze groep inwoners 
van de regio Gooi en Vecht-
streek. Een aantal voorzienin-
gen, zoals de GGz Mantelzorg, 

is nieuw. Daarnaast komt de 
Respijtvoorziening (hier kun-
nen inwoners werken aan hun 
herstel) structureel beschik-
baar zodat inwoners met psy-
chische kwetsbaarheden ook 
de komende jaren hiervan ge-
bruik kunnen maken. Ook zijn 
er kwalitatieve verbeteringen 

in de bestaande voorzienin-
gen doorgevoerd. Er is input 
en advies gevraagd van inwo-
ners die gebruik maken van de 
voorzieningen, aan gemeen-
telijke uitvoeringsdiensten en 
Wmo-adviesraden.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
Deze week aandacht voor 
Ankeveen. Een paar inwo-
ners wil dat Ankeveen zelf-
standiger wordt ten opzich-

te van Wijdemeren. Is een 
dorpsraad voldoende of 
moet ze zelfstandig worden 
of aansluiten bij bijvoor-
beeld Hilversum?

Ruud Bochardt praat erover 
met Eric Torsing en Magriet 
Rademaker, fractievoorzitter 
van De Lokale Partij. Daar-

naast duikt TV Magazine in de 
actuele gebeurtenissen in deze 
regio, zoals de Kunststad Mui-
den. Voor diegenen die kijken 
via Ziggo: GooiTV is op kanaal 

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

Een prachtig beeld, de oude sluis en op-
haalbrug aan het einde van de Kerklaan 
op de hoek van de Kortenhoefsedijk en 
Kwakel. Illustratief voor hoe een groot 
deel van Nederland er vroeger uitzag: 
overal vaarten, ophaalbruggen en sluis-
jes. Gelukkig telt Kortenhoef nog een 
paar ophaalbruggen die het oude beeld 
bewaren. Onlangs hoorden we op een 
avond dat sommige Kortenhoevers nooit 
voorbij deze sluis kwamen. Het zal wel 
overdrijving zijn geweest maar er zat ook 
iets in: dit was letterlijk het einde van het 
dorp. De Kwakel was nog onverhard en 
nauwelijks bebouwd en dat gold ook voor 
de huidige Kerklaan toen nog Meent ge-
heten. Bovendien moest je ook nog eens 
tol betalen wilde je het dorp af dus mis-
schien schuilt er waarheid in de opmer-
king. Dat de tol moest verdwijnen zal wel 
niet veel mensen dwars gezeten hebben 
maar het verdwijnen van de prachtige 
ophaalbrug en de sluis is ronduit jammer 

zeker gezien de aanleiding destijds. In 
de jaren dertig besloot Hilversum haar 
huisvuil te gaan storten langs de Kwa-
kel en de ophaalbrug moest toen wijken 
voor de vuilnisauto’s.. Tegelijkertijd bleek 
de sluis aan vernieuwing toe wat te duur 
bleek. Dus verdween dit prachtige beeld. 
Wat rest is de sluiswachterswoning die er 
nog steeds staat.

De sluis gaf destijds toegang tot Anke-
veen en ‘s-Graveland. Men kon via de 
ook niet meer bestaande langs de He-
renweg gelegen Ankeveense zandvaart 
met de boot naar de ‘s-Gravelandse 
Vaart en verder naar Hilversum of naar 
de Vecht. Hiervan werd gebruik gemaakt 
door b.v. plaatselijke rietsnijders die zo 
hun handel het land in konden brengen. 
Misschien was vroeger niet echt alles be-
ter, de romantische plaatjes die het ople-
verde waren dat zeker wel.

HISTORISCHE 
FOTO VAN DE WEEK
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Lenny Kuhr terug in Theater 
De Dillewijn
ANKEVEEN
Ruim 8 jaar geleden was 
Lenny Kuhr de eerste ar-
tiest in Theater De Dille-
wijn, dat in september 2014 
voor het eerst de deuren 
voor het publiek opende. 
Aankomende zaterdag 11 
februari komt ze terug in 
Ankeveen met haar laatste 
voorstelling ‘Lenny Kuhr’.

Lenny zingt uit haar grote en 
levendige oeuvre. De kers op 
deze taart is het album dat 
vorig jaar werd uitgebracht 
met als titel: Lenny Kuhr. Een 
album waarop ze uit haar 
comfortzone is getreden met 
verrassende resultaten. Met 
nieuw werk van haarzelf en 
met werk dat collega’s speci-
aal voor haar schreven. Onder 
andere Stef Bos, Spinvis, Elke 
Vierveijzer en Lenny’s dochter 
Daphna. Zelf zegt Lenny over 
het theaterprogramma dat ze 
uit eerder werk en uit haar 

nieuwe album heeft gedestil-
leerd:

“Het lied vertolkt gevoelens 
van het benoembare en on-
benoembare op oneindig veel 
manieren. Het vertelt van jou 
en mij. Over onze existentie en 
dat wat zich daarin afspeelt. 
Tijdens ons optreden commu-
niceren we met jullie door mid-
del van de liedjes. We kennen 
en herkennen elkaar; jij en ik. 
En dat vieren we op de plek 
waar wij samen zijn.”

Lenny Kuhr. Aanvang 20.15 
uur. Tickets € 19,- via www.de-
dillewijn.nl

   

Warme truiendag:     
haak je aan?
LOOSDRECHT
Op woensdag 15 februari 
gaat het Themacafé tus-
sen 10 en 12 uur in de bi-
bliotheek Loosdrecht over 
Warme Truiendag. Geïn-
spireerd op ‘Warmetruien-
dag’ (10 februari) zorgen 
we ervoor dat je gezellig 
samen met anderen kunt 
breien of haken in de bieb. 
Voor koek en zopie wordt 
gezorgd.

Elke week komt ‘Haak maar 
aan’ bij elkaar, een groepje 
mensen dat het leuk vindt om 
samen te haken en breien. 
Ze werken normaliter op vrij-
dagmiddag aan bijvoorbeeld 
rolstoeldekens en sjaals voor 
bewoners van verzorgingste-

huizen, maar dit keer maken 
ze een uitzondering en komen 
ze op woensdagochtend bij el-
kaar. Wil je leren haken of brei-
en? Dan is er vast iemand die 
je kan helpen deze ochtend. 
Als je gewoon aan wilt haken 
bij dit gezellige themacafé, 
ben je welkom.

De ‘Warmetruiendag’ herinnert 
iedereen aan de afspraken van 
het verdrag: ook in Nederland 
moet de uitstoot van broeikas-
gassen verminderen om onze 
aarde leefbaar te houden. Het 
idee is simpel: trek een warme 
trui aan en zet de verwarming 
lager. Maar in Loosdrecht ben 
je welkom in onze warme ka-
mer om ook zelf te beginnen 
aan, bijvoorbeeld, een trui.

Concert harpiste Regina Ederveen
LOOSDRECHT
Op zondag 19 februa-
ri geeft harpiste Regina 
Ederveen om 15.00 uur 
een concert in Vermeulen 
Art Gallery aan De Zodde 
20 te Loosdrecht. Reserve-
ren is noodzakelijk: www.
vermeulenart.nl of 035 
5821730.

Alle composities van het pro-
gramma, zijn voor harp ge-
schreven. Met de ontwikkeling 
van de enkelpedaalharp (ong. 
1720) en de dubbelpedaal-
harp (1810), ging er een we-
reld open van mogelijkheden 
voor de harp. En wie konden 
er beter schrijven voor dit 
veelzijdige instrument, dan de 
bespelers zelf? Alle componis-
ten van vanmiddag zijn ook 
zelf harpist. Regina Ederveen 
heeft de ‘pareltjes’ uitgekozen 
waardoor er voor de pauze ro-
mantische muziek te horen is, 
en het programma na de pau-

ze varieert van ingetogen fra-
giel tot extrovert en uitbundig.

Regina Ederveen behaalde 
aan het Utrechts Conserva-
torium het diploma Uitvoe-
rend Musicus Harp. Op het 
Orpheus-Concours won Regi-
na de hoofdprijs voor de beste 
interpretatie van hedendaagse 
kamermuziek. Zij gaf als eni-

ge harpiste in het internatio-
naal samengestelde YouTube 
Symphony Orkest een concert 
in Carnegie Hall, New York. 
Regina bespeelt op dit concert 
een gouden Lyon&Healy-pe-
daalharp uit 1911.

Foto: Harpiste Regina Ederveen
   

Expo Emilio Timp 
LOOSDRECHT
Op zaterdagmiddag 18 fe-
bruari is de opening van de 
tentoonstelling van Emilio 
Timp in Art Gallery Ver-
meulen. De expositie is te 
bezichtigen t/m 31 maart.

Emilio speelt met vorm en 
materiaal. Zijn sculpturen 
fascineren door eenvoud en 
technische kennis van het 
bewerken van metaal. Het 
ziet er vaak simpel uit, maar 
is in zijn uitvoering bijna niet 
te begrijpen. Zijn technische 
kennis maakt het voor hem als 
beeldend kunstenaar mogelijk 
om natuur- en werktuigkundi-
ge principes in te zetten. Zo 

speelt in eerdere werken het 
thema balans een belangrijke 
rol, en werkt hij momenteel 
met uitzetting en krimp door de 
invloed van temperatuur ver-
schillen. Dit maakt het moge-
lijk dat verschillende kunstwer-
ken bewegende objecten zijn 
die reageren op het weer en 
de seizoenen. Tevens bevindt 
zich hier een belangrijk onder-

werp in het werk van Emilio: 
de mens, haar eigen natuur, in 
relatie tot haar natuurlijke om-
geving. Vernissage zaterdag-
middag 18 februari van 14.00-
17.00 uur. Wij zullen zorgen 
voor heerlijke versnaperingen 
een glaasje wijn of fris.

Vermeulen Art Gallery, De Zo-
dde 20, 1231 MB Loosdrecht

   

Expositie Carla Bosman in bieb
LOOSDRECHT
Op zaterdag 11 februari 
om 13.00 uur wordt de ex-
positie van Carla Bosman 
geopend in de bibliotheek 
van Loosdrecht. Hij zal 
daar ongeveer 3 maanden 
blijven hangen. Carla vindt 
het leuk je te ontmoeten bij 
de opening.

Carla Bosman is geboren en 
opgegroeid in Bussum. Ze laat 
zich inspireren door de natuur 

en alles wat er om haar heen 
en in haar leven gebeurt, ze 
schildert vanuit haar gevoel. 
Haar schilderijen zijn kleurrijk 
abstract waarbij de actie let-
terlijk en figuurlijk van het doek 
spat. Ook maakt ze abstract 
landschappelijk werk met na-
tuurlijke materialen zoals touw, 
hout, zand, jute en boom-
schors. Haar werk is vrijwel 
nooit vlak, ze houdt van 3D.

Deze expositie bevat grote 

canvasdoeken. Eerder expo-
seerde ze onder andere in de 
Jaarbeurs in Utrecht, museum 
Flehite in Amersfoort en de 
Nationale Kunstjaarbeurs en 
nu hier in Loosdrecht. Carla 
is lid van de NABK (Nationa-
le Associatie voor Beeldend 
Kunstenaars) en de Stichting 
Alphen Art. Tevens maakt zij 
deel uit van het kunstcollectief 
NiceArt.nl.
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Foto van de Week

“De zwanen in de Spiegelplas wachten geduldig op de lente” Foto: Ton Keizer

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


