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 Deze bedrijven lopen voorop in de      
energietransitie
    WIJDEMEREN
    Vrijdag 17 februari organi-
seerde de Energiecoöpe-
ratie Wijdemeren de eerste 
Koplopersbijeenkomst. 
Aanwezig waren zes be-
drijven die allemaal bezig 
zijn de stap te maken van 
fossiele energie naar her-
nieuwbare energie. 

    Iedere ondernemer vertelde 

enthousiast over zijn stappen.

    Het is indrukwekkend om te 
zien met hoeveel energie, ken-
nis en passie ondernemers uit 
onze gemeente bezig zijn met 
vergroenen. Een breed scala 
aan technieken wordt al toege-
past. Zo hebben alle onderne-
mers zonnepanelen. Een aan-
tal heeft ook zonnecollectoren, 
windturbines, windmolens, 

warmtepompen en batterijen. 
In een volgende bijeenkomst 
staan we langer stil bij de mo-
gelijkheden van windmolens 
en batterijen. Windenergie en 
opslag zijn een mooie com-
binatie met zonnepanelen. 
In de winter wanneer de zon 
niet schijnt is er vaak meer 
wind en met batterijen kun je 
de energie uit zon en wind op-

slaan voor momenten dat je de 
elektra nodig hebt. In onze ge-
meente zijn kleine windmolens 
buiten dorpskernen en natuur-
gebieden, zeker een optie. En 
daar is het deze Koplopersbij-
eenkomst om te doen: kennis-
deling.

    Dakscan
    Is jouw bedrijf ook koploper in 

de energietransitie en wil je je 
aansluiten? Mail naar chris-
tien@ecwijdemeren.nl. Of heb 
je een groot dak (>250 m2) en 
interesse in zonnepanelen? 
Mail naar ditzelfde emailadres 
en wij komen graag bij je langs 
voor een gratis dakscan en in-
zicht in terugverdientijd en ver-
volgstappen.

    De koplopers in het zonnetje 
gezet (van rechts naar links): 
Wytze Broerze, Ulrike de 
Jong, Wim Schaap (alle drie 
van de Energiecoöperatie Wij-
demeren), Edward Galesloot 
van Galesloot Constructie, 
Ton de Nijs van Eurosort, Pie-
ter-Willem Lam van Lam toe-
gangstechniek, Jasper Blom 
van Jachthaven Het Anker, Ja-
cob Doets van Stal Hilverzicht, 
Wim Steman en Peter van de 
Rijdt van kwekerij Andromeda.   

      

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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Nootweg 37 - Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
Loosdrecht (op afspraak)

VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33

WONEN AAN
HET WATER

Oud-Loosdrechtsedijk 263-265
Loosdrecht

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

Twijfel over uw WOZ-waarde?
Vrijblijvend advies nodig?

7 maar t a.s.7  maar t a.s.
gaan we open!!gaan we open!!

Crazy Chef Traiteur
Frans Halslaan 15 Loosdrecht
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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?

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

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

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

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

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

zodat iedereen
mee kan doen
Heb je een hulpvraag en zoek je iemand die naast je komt staan, 
zich inleeft in jouw situatie en met je meedenkt? We geven 
onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning. Wij helpen je  
op de manier die bij jou past. 

Hulp van MEE is gratis en persoonlijk

Bel, mail of loop binnen 
035 303 01 62 | wijdemeren@mee-ugv.nl
Bel, mail of loop binnen 
035 303 01 62 | wijdemeren@mee-ugv.nl
Bel, mail of loop binnen 

Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 
14.30 – 16.00 uur in bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41)
Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 
14.30 – 16.00 uur in bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41)
Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 

MEE 
denkt 
mee
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer

06-25514689

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets
Voor hulp bij PC, Mac, 

www.bollenict.nl 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
smartphones en tablets

Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

*Retro * Vintage * Brocante*

loodsverkoop van 11-17 uur
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur

elke 1e zaterdag v/d maand

tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl 

tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl 

tevens woningontruiming.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
mooie omgeving, praktijk-

ruime parkeergelegenheid.
kantoor- atelier- en opslagruimte,

ruime parkeergelegenheid.
kantoor- atelier- en opslagruimte,

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Voor ons gezellige eetcafé de 
Theebuik

Voor ons gezellige eetcafé de 
Theebuik

Voor ons gezellige eetcafé de 
, bij Watertuin 

Voor ons gezellige eetcafé de 
, bij Watertuin 

Voor ons gezellige eetcafé de 

Recreatie, zoeken we 
, bij Watertuin 

Recreatie, zoeken we 
, bij Watertuin 

versterking voor de keuken. 
We zouden graag een kok 

versterking voor de keuken. 
We zouden graag een kok 

versterking voor de keuken. 

en/of leerling kok en keuken-
We zouden graag een kok 

en/of leerling kok en keuken-
We zouden graag een kok 

hulp aan ons team toevoegen. 
en/of leerling kok en keuken-
hulp aan ons team toevoegen. 
en/of leerling kok en keuken-

Het gaat om de vrijdag, 
hulp aan ons team toevoegen. 

Het gaat om de vrijdag, 
hulp aan ons team toevoegen. 

zaterdag en zondag of een van 
Het gaat om de vrijdag, 

zaterdag en zondag of een van 
Het gaat om de vrijdag, 

deze dagen vanaf  +/- 16.00 uur, 
zaterdag en zondag of een van 

deze dagen vanaf  +/- 16.00 uur, 
zaterdag en zondag of een van 

we werken ook in wisseldienst. 
deze dagen vanaf  +/- 16.00 uur, 

we werken ook in wisseldienst. 
deze dagen vanaf  +/- 16.00 uur, 

Mail aan pijlmarina@gmail.com 
of bel Pieter Pijl 0653480405.

Mail aan pijlmarina@gmail.com 
of bel Pieter Pijl 0653480405.

Mail aan pijlmarina@gmail.com 

Alarmnummer 1-1-2
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A 035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn             035 - 588 90 60
Spoedlijn                           035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies          035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
Tandartsen Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 2 maart  t/m woensdag 8 maart.

De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzel
De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzel
De echte Oostenrijkse

Cordon Bleu
Gevuld met ham en kaas

Gedbraden Zwitsers
Kaasgehakt
Tiroler Beenhamsalade

Broodje Kipkebab

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

Per stuk

€ 2,49

€ 1,79

€ 1,69

€ 1,98
€ 2,25

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

Hele week:
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Ilse Zaal ‘Structurele oplossing op korte    
termijn noodzakelijk’
In gesprek met provinciebestuur

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Dat Wijdemeren als enige 
gemeente in Nederland 
onder preventief toezicht 
staat, is zorgelijk volgens 
gedeputeerde Ilse Zaal. Zij 
gaat in op het Financieel 
Herstelplan dat wethouder 
Zagt in samenwerking met 
de gemeenteraad gaat op-
stellen.

Gedeputeerde Ilse Zaal is lid 
van het provinciebestuur van 
Noord-Holland, dat de wet-
telijke taak heeft toezicht te 
houden op de financiën van 
gemeenten. Financieel toe-
zicht is onderdeel van haar 
portefeuille. Persoonlijk kent 
ze de vijf dorpen door de sa-
menwerking vanuit het recre-
atieschap Loosdrechtse plas-
sen en door de wandelingen 
in haar vrije tijd. ‘De contacten 
met de gemeente zijn de af-
gelopen maanden intensiever 
geworden toen bleek dat de 
begroting 2023 niet structureel 
en reëel sluitend kon worden 
vastgesteld door de raad. Ook 
het perspectief op de meer-
jarenraming 2024-2026 bood 
geen sluitend beeld. Dit vind 
ik zorgelijk. Sindsdien houden 
wij vinger aan de pols zowel 
bestuurlijk als ambtelijk en bie-
den wij waar mogelijk onder-
steuning’.

GEEN HERHALING 
VAN ZETTEN

Eind maart realistisch beeld
In een brief aan GS schreef 
financieel wethouder Gert 
Zagt dat het niet haalbaar is 
om in een half jaar een nieu-
we begroting 2023 op te stel-
len. Hij wil zich vooral richten 
op 2024-2027. Dat brengt 
volgens mevrouw Zaal het 
voorzieningenniveau voor in-
woners in gevaar. ‘Ik vind het 
belangrijk dat er snel iets ge-
daan wordt aan de problemen 
die er nu zijn. Uiteraard is een 
toekomstperspectief van be-
lang, maar dat mag niet ten 
koste gaan van het uitstellen 
van oplossingen die nu volle-
dige aandacht vragen’. Wijde-
meren heeft aangegeven eind 
maart een realistisch beeld 
van de cijfers te hebben. Dus 
of de gedeputeerde mee kan 
denken over extra uitgaven, 
blijft onzeker. Wel zegt Ilse 
Zaal: ‘In de diverse gesprek-
ken met de wethouder finan-
ciën en gemeenteraad heb ik 
al aangegeven dat waar wij 
als toezichthouder mogelijk-
heden zien de helpende hand 
toe te steken, wij dit zullen 
doen’. Uiteindelijk beslist de 
Wijdemeerse gemeenteraad. 
De ‘onontkoombare en onuit-
stelbare uitgaven’ zullen via 
een begrotingswijziging voor 
goedkeuring aan Gedepu-
teerde Staten moeten worden 

aangeboden. Ze wijst erop dat 
het gaat om een unieke situ-
atie, want Wijdemeren is de 
enige Nederlandse gemeente 
die onder preventief toezicht 
staat. Vlissingen is een stadi-
um verder qua controle, dat is 
een zogenaamde ‘artikel-12’ 
gemeente.

ENIGE IN NEDERLAND
 

Toekomstperspectief
Er is meer dan alleen financi-
eel herstel. B&W en gemeen-
teraad beraden zich ook over 
het toekomstperspectief. Me-
vrouw Zaal: ‘Voor Wijdeme-
ren geldt dat het op meerdere 
onderdelen hapert. Er is geen 
goede balans waardoor de 
gemeente niet goed kan func-
tioneren. Het gaat verder dan 
alleen geld en een begroting 
op orde krijgen. De gemeen-
te moet ook kunnen bijdragen 
aan de regio en taken efficiënt 
en effectief kunnen uitvoe-
ren. Net als bij veel andere 
gemeenten heeft ook Wijde-
meren bijvoorbeeld te maken 
met een personeelstekort. Dit 
heeft ook tot gevolg dat niet 
alle taken uitgevoerd kunnen 
worden’. Over de opties die 
overblijven voor Wijdemeren 
heeft de gedeputeerde geen 
pasklaar antwoord. De vraag 
is of de gemeente zelfstandig 
kan blijven. ‘Ik ga daar met 
de gemeente over in gesprek. 
Daarnaast doet de gemeente 

ook een onderzoek naar ver-
schillende scenario’s die er 
zijn. Ik vind het wel belangrijk 
om aan te geven dat het vin-
den van een structurele oplos-
sing op korte termijn noodza-
kelijk is. Eindeloos afwegen 
van scenario’s gaat ten koste 
van kostbare tijd die vooral 
besteed moet worden aan het 
herstel van de huidige situatie. 
Ook voor de langere termijn. 
We willen geen herhaling van 
zetten, daar zijn de inwoners 
zeker niet bij gebaat’.

Achter de schermen
Tot slot wil Ilse Zaal kwijt dat 
er gezamenlijk gewerkt wordt 
aan een oplossing. ‘Het is 
misschien niet altijd zichtbaar, 
maar achter de schermen ge-
beurt heel veel. De provincie 
vindt het belangrijk dat er snel 
duidelijkheid komt over de op-
lossingen om te voorkomen 
dat de situatie verslechtert en 
het voorzieningenniveau ach-
teruit gaat’.

   

Kort politiek nieuws
Door: Herman Stuijver

•  Er komen toch 21 tiny houses 
aan de Loodijk 9 te Ankeveen, 
stond in de Gooi- en Eemlan-
der. Vader en zoon Kees en 
Eric Schouten kregen na 3 
jaar eindelijk toestemming van 
de provincie voor bouw op de 
voormalige boomkwekerij. Te-
genvaller is dat het er geen 37 
mogen worden zoals gewenst. 
Een derde willen ze toewijzen 
volgens de woonruimteregels 
en de overige 14 willen de 
Schoutens zelf bepalen;

•  Uit een bericht van De Loka-

le Partij blijkt dat een sollicita-
tiecommissie van vier fractie-
leden en een bestuurslid op 8 
februari een procedure is ge-
start om een fulltime wethou-
der aan te trekken als opvolger 
van de vertrokken Alette Zand-
bergen. Inmiddels hebben zich 
tien kandidaten gemeld. De 
kandidaten worden deze week 
uitgenodigd voor een eerste 
gesprek;

•  In bijna 90% van de geval-
len antwoordt de gemeente 
binnen 48 uur op vragen van 
inwoners. Dat blijkt uit ant-
woorden op vragen van De 

Lokale Partij en CDA. Die con-
stateerden dat beantwoording 
vaak ongewenst lang op zich 
laat wachten. In januari 2023 
waren er 1826 telefonische 
contactmomenten geweest. 
Hiervan is 89,49 procent bin-
nen de norm afgehandeld. Het 
Klantcontactcentrum (KCC) 
heeft 408 terugbelnotities 
aangemaakt, waarvan 387 in 
het systeem als afgehandeld 
staan. Van deze 387 zijn er 
221 binnen de norm van 48 
uur afgehandeld. Op het poli-
tiek platform Rading 0 (www.
rading-0.nl) rekent Ronald 
Frisart voor dat het volgens 

hem vooral neerkomt op men-
sen met een kluitje in het riet 
sturen;

•  Voorzitter mevrouw Maas-
dijk en de heren Langelaar 
en Vernooij, onafhankelijke 
leden van de Rekenkamer-
commissie, hebben het jaar-
verslag aangeleverd. Het is 
de taak van de commissie om 
de gemeente te ondersteunen 
met onafhankelijk onderzoek 
naar het gevoerde bestuur 
en beleid. Twaalf keer kwam 
de rekenkamercommissie in 
2022 bij elkaar (hiervoor ont-
vingen de leden € 19.115 aan 

presentiegeld). In 2022 heeft 
het drietal twee onderzoeken 
afgerond: een over ‘inkoop 
en aanbesteding’ dat op 14 
november 2022 is aangebo-
den aan de raad. Bij het rap-
port over ‘de kwaliteit van de 
raadsvoorstellen’ heeft de ge-
meenteraad besloten om dat 
te behandelen in samenhang 
met het organisatierapport van 
Necker van van Naem. De re-
kenkamercommissie consta-
teert dat de aanbevelingen uit 
het onderzoek nog steeds niet 
zijn besproken.

Foto: Nederland, Haarlem 13 mei 2020
Provincie Noord-Holland gedeputeerde Ilse Zaal Copyright Digital 

Image 2023 Bas Beentjes
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Bijzondere vondsten baggerproject
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In november 2022 ging ein-
delijk het grootschalige bag-
gerproject in de Loosdrechtse 
plassen van start. Het is de 
bedoeling om voor half 2024 
ongeveer 135.000 m3 bag-
ger uit de 1e tot en met de 5e 
Loosdrechtse Plas te halen. 
Beens Dredging voert de bag-
gerwerkzaamheden uit. Loos-
drechter Marius ten Herkel 
is als werkvoorbereider van 
Beens hier dagelijks bij be-
trokken. En dan zie je soms de 
vreemdste objecten passeren. 
Naast tientallen bierflesjes 
vissen Marius en z’n collega’s 
ook horloges en ankers uit het 
water. En soms zelfs buiten-
boordmotoren. Na wat kinder-
ziekten loopt het baggeren nu 

naar wens. Bij de Oostelijke 
Drecht en het eiland Markus 
Pos is al het nodige zwevend 

slib naar boven gehaald. Nu 
zijn ze bezig bij Robinson 
Crusoe.

   

Hulp voor ouderen bij de belastingaangifte 
(deel 3)
WIJDEMEREN
Welke papieren hebt u no-
dig voor het doen van uw 
belastingaangifte?

De jaaropgave 2022 van uw 
AOW en pensioenen en indien 
aanwezig, die van uw part-
ner; Jaaropgaven van ander 
inkomen, lijfrentes, inkomsten 
uit buitenland, alimentatie, 
enz; Gegevens betreffende 
uw eigen huis, WOZ- waarde 
en hypotheek gegevens; Alle 
banksaldi, spaartegoeden 
en beleggingen per 1 januari 
2022, indien u althans meer 
bezit dan € 50.650,- voor een 

alleenstaande en € 101.300,- 
voor een echtpaar; Alle niet 
vergoede medische kosten, 
zoals medicijnen, arts, spe-
cialist, tandarts. Kosten van 
hulpmiddelen, gehoorappa-
raten en kunstgebit (na aftrek 
eigen bijdrage). Geen brillen 
en geen eigen risico; Vergeet 
niet de vervoerskosten, of ki-
lometers, naar arts, apotheek 
en ziekenhuis en de kosten 
van ziekenbezoek aan de 
partner (indien langer dan 30 
dagen) te noteren; Gegevens 
betreffende giften, aftrekbaar 
alleen indien het zgn. ANBI-in-
stellingen zijn; De print van de 

aangifte van 2021 (indien be-
schikbaar); De gegevens be-
treffende de eventueel reeds 
betaalde voorlopige aanslag; 
Alle gegevens die van belang 
zijn voor de aangifte zoals 
wijziging van gezinssamen-
stelling, verhuizing, of verkoop 
van uw huis.

Mocht er nog geen sprake 
zijn van huur- of zorgtoeslag 
dan kan de belastinginvuller u 
daarbij helpen. De inkomens-
grens van de huurtoeslag is 
vervallen dus meer mensen 
komen hiervoor in aanmer-
king.

   

Ingezonden brief

Poppenkast – deel III
Vorige week las ik de reactie 
van de VVD Wijdemeren in dit 
weekblad. John van der Ree 
sprak mij daarin aan op mijn 
ervaring in de politiek. Hij deed 
dat niet op hele chique manier, 
maar dat laat ik bij hem en 
daar kan ik wel tegen.

Ik was blij dat hij refereerde 
naar mijn ervaring in de po-
litiek. Wat John waarschijn-
lijk niet weet, is dat ik naast 
voorzitter ook járenlang ge-
meenteraadslid geweest ben. 
Daarnaast ben ik óók nog 

ondernemer. Ik ken van beide 
kanten dus het klappen van de 
zweep en weet daardoor hoe 
het spel in de politiek gespeeld 
kán en móet worden. En dat 
moet in de situatie waar Wij-
demeren zich in bevindt echt 
professioneler.

Mijn oproep in de bijdrage “de 
poppenkast” was bedoeld om 
de coalitie wakker te schud-
den. Kijk naar buiten, neem 
verantwoordelijkheid en be-
stuur! Niet door steeds de 
eigen VVD-wethouder te be-

schermen en uit de wind te 
houden. Maar wel door écht 
te luisteren naar de onderne-
mers, zélf een mening te vor-
men en die trots te durven ver-
dedigen in de gemeenteraad!

Wijdemeren heeft een daad-
krachtige gemeenteraad no-
dig; ik zou als ik jullie was dit 
goedbedoelde advies van een 
ervaringsdeskundige met 2 
handen aanpakken!

Esther de Haan-Luijer

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

uwuwuw

expert

  

Ottenhome ontwikkelt voor de uitbreiding van
de verhuurvloot en voor de verkoop,

de “meest groene sloep” van Nederland.
De sloepen worden 3-D geprint en vervaardigd

van gerecycled plastic. Vanzelfsprekend
worden de sloepen elektrisch aangedreven.

HEB JE GEVOEL VOOR BOTEN 
& (ELEKTRA) MOTOREN?

Kun je zelfstandig nieuwe E-sloepen 
in- en afbouwen & onderhouden?

Wil je meedenken en werken aan de 
ontwikkeling van het nieuwe sloep concept?

Heb je ervaring met onderhoud van 
dieselmotoren? En wil je hand-en spandiensten 

verrichten op de haven ? 

Dan komen we graag met je in contact!

Mail naar tim@ottenhome.nl om een afspraak 
in te plannen. Full- of parttime, in vaste dienst 
        of op zzp basis, alles is bespreekbaar.

Of ken je iemand die dat zou willen en kunnen? 
Wil je deze advertentie dan onder   

    zijn/haar aandacht brengen    zijn/haar aandacht brengen

Zuwe 20 • 1241 NC Kortenhoef • ottenhome.nl  
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Inovum en Aalberts Bouw tekenen 
contract renovatie Beukenhof
LOOSDRECHT
Inovum-bestuurders Judith 
Flens en Martin Geurts te-
kenen het contract met Aal-
berts Bouw, vertegenwoor-
digd door directieleden Cor 
Broekhuizen en Patrick 
Peet. De opdracht bestaat 
uit de renovatie en uitbrei-
ding van de woningen voor 
de doelgroep Psychoge-
riatrie (dementie) in de 
Beukenhof te Loosdrecht. 
Hiermee wordt een moder-
niseringsslag uitgevoerd 
en er worden extra kamers 
gerealiseerd.

De woningen aan de achterzij-
de van de Beukenhof worden 
omgeven door de mooie en rui-
me tuin met vijver. Hier wonen 
op dit moment 6 of 7 bewoners 
met een psychogeriatrische 
achtergrond op een woning. 
Zij delen een gezamenlijke 
woonkamer die met de renova-
tie groter wordt. Iedere woon-
kamer krijgt een geheel eigen 

karakter. In een werkgroep met 
een vertegenwoordiging van 
familielieden van bewoners, 
medewerkers en stylisten wer-
den thema’s gekozen; Lucht en 
Water, Natuur, Modern, Klas-
siek. Dit komt tot uiting in de 
kleuren en materialen waarbij 
zorgvuldig werd gekeken naar 
wat deze doelgroep als prettig 
en comfortabel ervaart.

Relaxatie en snoezelen
Met de grotere woonkamers 
worden ook extra slaapkamers 
gerealiseerd. Naast de renova-
tie aan de woningen wordt er 
een nieuwe snoezelruimte in-
gericht en een ruimte met een 
relaxatiebad. Het relaxatiebad 
wordt ingezet bij bewoners die 
bijvoorbeeld onrustig zijn of 
waarbij het nodig is in contact 
te komen met hun gevoelens. 
Het bad en de ruimte waarin 
het staat werken ontspannend 
door gebruik van warmte, geu-
ren, licht (kleuren) en muziek. 
Met gerichte zintuigprikkeling 

wordt geprobeerd een ingang 
te vinden in de belevings- en 
gevoelswereld van mensen 
met dementie. De snoezel-
ruimte is ook heel geschikt 
om prikkels te verminderen en 
contact te maken en is laag-
drempelig zodat de bewoners 
daar met hun naasten gebruik 
van kunnen maken. Zowel de 
snoezelruimte als het relaxa-
tiebad zijn mogelijk gemaakt 
door sponsors, waaronder de 
Diaconie kerk Loosdrecht, De 
Stichting Loosdrecht, Stichting 
Roelsefonds en een anonieme 
gift.

Deze ruimtes dragen bij aan 
de missie van Inovum: samen 
zorgen voor een fijne dag. Dit 
betekent dat welzijn van bewo-
ners voorop staat en er sterk 
wordt ingezet op een fijne en 
zinvolle dag met activiteiten 
en mogelijkheden voor naas-
ten om betrokken te blijven en 
samen iets te doen in de Beu-
kenhof.

Inovum en Aalberts
Inovum is sterk lokaal verbon-
den en is blij de samenwer-
king aan te gaan met Aalberts 
Bouw uit Loosdrecht. Aalberts 
is inmiddels begonnen aan de 
voorbereidende werkzaamhe-
den. Patrick Peet: “Wij zijn blij 
met de renovatie van de Beu-
kenhof een bijdrage te kunnen 

leveren aan een fijne en veili-
ge woonomgeving voor deze 
kwetsbare doelgroep.” De 
werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd en in delen 
opgeleverd. Zo wordt de over-
last zoveel mogelijk beperkt. 
Aalberts Bouw verwacht in de 
eerste maanden van 2024 de 
laatste bouwkundige werk-
zaamheden af te ronden.

Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

Oorzaak koolmonoxidevergiftiging
Vaak komt koolmonoxide (CO) een huis binnen 
door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden 
gasverbrandingsinstallatie. Dit is gebleken uit 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is 
daarom nieuwe regelgeving gemaakt: 
het wettelijk CO-stelsel.

Koolmonoxide: een levensgevaarlijk gas
Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas. 
Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen 
die het inademen, kunnen ernstige gezondheids-
klachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks 
zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot 
twintig doden en ten minste tweehonderd 
ziekenhuisopnames.

Bedrijven in CO-vrij register
Een gecertificeerd bedrijf is te herkennen aan 
het CO-vrij logo. Ook zijn gecertificeerde bedrijven 
terug te vinden in het ‘register gasverbrandings-
installaties’ op www.co-vrijregister.nl. Een 
installateur draagt ook (digitale) legitimatie bij 
zich waarmee hij kan aantonen dat hij voor een 
gecertificeerd bedrijf werkt.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’
De Nederlandse Brandwonden Stichting, 
Brandweer Nederland en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
voeren samen de voorlichtingscampagne 
‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen 
op de gevaren van koolmonoxide en hen te 
informeren over de nieuwe regelgeving.

Kijk voor meer informatie 
op www.co-wijzer.nl.

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023
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14 verenigingen blij met houtactie 
Rotary Club
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Elke maandagavond komt 
Rotary Wijdemeren bij el-
kaar in het Spiegelhuys 
in Nederhorst den Berg. 
Voorzitter Marilyn Newals-
ing verwelkomt tijdens het 
eenvoudige diner de leden 
en de aspirant-leden. Op 
20 februari waren er maar 
liefst 14 verenigingen te 
gast om 250 euro te ont-
vangen na een haardhout-
hakactie van de Rotarians.

Rotary is een wereldwijde 
organisatie met de lijfspreuk 
‘Service above Self’. Bij Ro-
tary Wijdemeren doen ze dat 
onder andere door je actief in 
te zetten. “Wij zijn ‘People of 
Action’”, zegt Marilyn Newal-
sing “Iets van jezelf geven, 
dienstbaar zijn. Wij zetten ons 
in voor goede doelen in de 
gemeente Wijdemeren, maar 
ook ver daarbuiten.” Dat kan 
ook op internationaal niveau. 
Zo schonk de businessclub 
twee shelterboxen (onder-
daktenten ter waarde van € 
700,00 per box) voor de men-
sen die in Turkije en Syrië ge-
troffen zijn door de aardbevin-
gen.

Haardhoutactie
Op drie zaterdagen waren de 
Rotary-leden hard aan het 

werk om ruim 400 zakken met 
hout te vullen. Bij sommige 
kun je de blaren op de handen 
nog waarnemen. Ook heeft 
een enkeling nog last van zijn 
of haar rug, want zakken van 
11 tot 18 kg haardhout kloven, 
vullen en transporteren is niet 
ieders dagelijks werk. Er wa-
ren veel meer kopers dan in 
eerdere jaren, maar wel met 
een mindere hoeveelheid per 
huishouden. Dus moesten er 
vele kilometers naar tientallen 
adressen gereden worden. 
Een zak kostte 12 euro. Er 
bleef dus best veel winst over, 
zodat de Rotary Club maar 
liefst 3400 euro kon besteden 
aan donaties. Dertien vereni-
gingen kregen 250 euro en 
een nam genoegen met €150.

OOK 2 SHELTER-
BOXEN VOOR 

SLACHTOFFERS 
AARDBEVINGEN 

14 ontvangers
Enthousiast vertelden verte-
genwoordigers van de vereni-
gingen/ stichtingen waarvoor 
ze het geld gebruiken. Zo 
geeft Tugende Africa uit Ne-
derhorst den Berg, geksche-
rend ‘schijtstichting’ genoemd, 
geld uit aan milieuvriendelijke 
toiletten bij scholen in Oe-
ganda. Het geld gaat inge-
zet worden voor de aanschaf 

van een machine die zaagsel 
produceert. En voor Scouting 
Klaas Toxopeus is 250 euro 
goed voor één zgn. wrikriem. 
Die dan wel weer ongeveer 
20 jaar mee zal gaan. Verder 
had je Zwem- en speelstrand 
De Bergse Akker; Voetbal-
vereniging Nederhorst; de 
Rijvereniging NdB, allen uit 
Nederhorst den Berg. Uit Kor-
tenhoef: Speeltuinvereniging 
De Eekhoorn; ODIS Volleybal; 
De Tasjesbieb en Muziekver-
eniging Amicitia. ‘s- Grave-
land was vertegenwoordigd 
door het Koor Inspiration, de 
Ouderenochtend op de Jaar-
markt en de Kunstroute. Het 
zangkoor Fun4All was de eni-
ge club uit Loosdrecht. Tot slot 
was er de landelijke stichting 
‘Vier het Leven’. Die regelt 
voor ouderen vrijwillige bege-
leiders om bijv. naar het thea-
ter te gaan.

Bedankt
Na al deze inspirerende ver-
halen rondde Herman Stuijver 
het officiële gedeelte van de 
avond af met een korte be-
spiegeling op de belangrijke 
rol van vrijwilligers in onze sa-
menleving. En Rotary werd tot 
slot speciaal bedankt voor het 
vele werk dat is verricht om 
ruim 400 zakken hout te ver-
kopen. Waarmee dus al die 
verenigingen blij zijn gemaakt.

   

Ingezonden brief

Toekomst Porseleinhaven
Terwijl u wist over mijn plan, 
winstgevend, hoe prachtig 
ook voor toerisme, las ik tot 
mijn stomme verbazing over 
een inspraak/informatieavond 

op afgelopen 14 februari. Over 
de toekomst van de Porselein-
haven, Waarom is mijn plan 
geheim gehouden? Waarom 
ben ik niet uitgenodigd? Welk 

spel wordt hier gespeeld door 
onze dorpscoördinatoren?

Wim van Oudheusden,
Loosdrecht

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

VACATURE

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

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

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

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Tweede Loswal 12A 
Hilversum 

Tel 035-6281965

BETAALBAAR WITGOED

WGA B.V.

www.wgawitgoed.nl

Foto: Iedereen blij, vz. Marilyn Newalsing verstopt achter de plant (sorry)
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 
verrassen door ons ruime assortiment streekproducten



Woensdag 1 maart 2023
7

Parkinson in Wijdemeren

Door: Monique van den Broek

WIJDEMEREN
Rob de Nijs, Ernst Daniël 
Smit; beiden geliefde zan-
gers. En beiden kregen 
ze op een dag de diagno-
se Parkinson. Op 15 april 
2023 is het Wereld Parkin-
son Dag.

De meeste mensen weten 
wel ongeveer wat Parkinson 
is. Maar wat betekent het om 
deze ziekte te hebben? Hoe 
ga je om met Parkinson? Joh-
nny van Mourik, inwoner van 
Nederhorst den Berg, merkte 
zes jaar geleden dat er iets 
niet in orde was. Tijdens een 
vakantie kreeg hij moeite met 
traplopen en ging, als hij moe 
was, scheef lopen. Hij kreeg 
de diagnose Parkinson. “Ik 
heb geen last van tremoren, 
maar ben snel moe en maak 
steeds kleinere pasjes waar-
door ik voorover dreig te val-
len. Langzamerhand komen 
dan ook steeds meer taken op 
de schouders van mijn vrouw 
neer. Autorijden mag niet meer 
i.v.m. medicatie.” Samen met 
zijn vrouw uitgebreid op va-
kantie of uitstapjes maken, 
kan niet meer, waardoor ook 
hun sociale leven steeds meer 
beperkt wordt.

Accepteren
Parkinson is voor iedere pati-
ent weer anders. De één heeft 
de specifieke tremoren terwijl 
de ander veel last heeft van 
stijfheid, moeite met praten 
en/of evenwichtsproblemen. 
Ook mentaal kan deze ziekte 
een behoorlijke impact heb-
ben. Depressies, angst en sla-
peloosheid komen veelvuldig 
voor. Wanda Visscher, psy-
choloog en gespecialiseerd in 
het begeleiden van mensen 
met Parkinson legt tijdens 
het Parkinsoncafé, dat iedere 
maand plaatsvindt in het Ama-
ris Theodotion in Laren, uit dat 
dit normale verschijnselen zijn 
bij Parkinson. Je begeven in 
de openbare ruimte wordt dan 
ook een flinke uitdaging. Zij 
probeert mensen bij te staan in 
de misschien nog wel zwaar-
dere taak; het accepteren van 
Parkinson.

Pesticiden
Professor Bastiaan Bloem, 
neuroloog in het Radboud-
UMC en gespecialiseerd in 
Parkinson, timmert al jaren 
wereldwijd aan de weg om 
aandacht te vragen voor deze 
ziekte die, zoals hij schrijft: 
‘Een ongekende stijging van 
het aantal patiënten laat zien’. 

Parkinson zou wel eens ziek-
tes als kanker en hart en vaat-
ziekten kunnen inhalen qua 
cijfers. Dat is verontrustend. 
Dan rijst meteen de vraag; 
hoe ontstaat Parkinson en hoe 
kunnen we voorkomen dat dit 
de volgende pandemie wordt? 
Bastiaan Bloem en zijn colle-
ga’s wereldwijd, zien duidelijk 
verband tussen het gebruik 
van bijvoorbeeld pesticiden en 
het ontstaan van Parkinson. Er 
wordt hard gewerkt aan onder-
zoek om dit helder te krijgen. 
Tot die tijd is hij een voorstan-
der van het voorzorgsbegin-
sel. Ofwel; pas petrochemie 
toepassen als onomstotelijk 
bewezen is dat de stof geen 
gezondheidsrisico vormt. 
Brussel, die hier de beslissin-
gen over neemt, vindt het nog 
niet nodig deze stoffen te ver-
bieden. ‘De politiek groeit er 
wel naar toe om gebruik van 
producten als Roundup (Gly-
fosaat) te gaan afbouwen’

Wilt u meer weten over Parkin-
son, een Parkinson café be-
zoeken of wilt u hulp? Op www.
parkinson-vereniging.nl kunt 
u alle informatie vinden. Wilt 
u op met lotgenoten op een 
positieve manier tips uitwisse-
len? Ga dan naar Parkinson’s 
Silver Linings op Facebook.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 1 maart:

In Derde Termijn staat in 
het teken van de Provincia-
le Statenverkiezingen. Ruud 
Bochardt ontvangt de VVD, 

GroenLinks en de Onafhan-
kelijke Politiek Noord-Holland. 
Thema’s zijn wonen en natuur, 
windturbines en de groei of 
krimp van Schiphol. De sta-
giaires van GooiTV gaan de 
straat weer op, op zoek naar 
iets Typisch Goois. In TV Ma-

gazine wordt stilgestaan bij de 
gebeurtenissen in deze regio. 
Ziggo: kanaal 48. KPN kanaal 
1432. T-Mobile kanaal 842. Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’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

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn 
zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa 

Augustinus Bernardus Smet  
Guus

Hilversum Loosdrecht 
29 maart 1947 19 februari 2023 

                                                Elly Smet - van der Geld 

                                                Jacqueline en Sander 
                                                Rowena 
                                                Morgan en Esmée 
                                                Gwen

                                                Sabine en Peter 
                                                Sophie

Correspondentieadres: 
Schouw 3, 1231 SG Loosdrecht 

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 25 februari jl. 
in besloten kring plaatsgevonden.

AFSCHEID NEMEN OP HET WATER!

Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H E

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
op de 3 vrouwen 

stopdementie.nu

FAMILIEBERICHTEN

  



E-mail: westbroek@vinkwitgoed.nl

Kijk voor de actuele winkelopeningstijden op onze websiteKijk voor de actuele winkelopeningstijden op onze website

Het Zweedse witgoedmerk ASKO is ruim 35 jaar in Nederland Het Zweedse witgoedmerk ASKO is ruim 35 jaar in Nederland Het Zweedse witgoedmerk ASKO is ruim 35 jaar in Nederland 
vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed in Westbroek is sinds vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed in Westbroek is sinds vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed in Westbroek is sinds 
1985 dealer van ASKO. In onze showroom staan diverse 1985 dealer van ASKO. In onze showroom staan diverse 1985 dealer van ASKO. In onze showroom staan diverse 
wasmachines en wasdrogers van ASKO.wasmachines en wasdrogers van ASKO.wasmachines en wasdrogers van ASKO.

De beste van NederlandDe beste van NederlandDe beste van NederlandDe beste van Nederland
De reden van het succes van ASKO is hun streven naar perfectie, De reden van het succes van ASKO is hun streven naar perfectie, De reden van het succes van ASKO is hun streven naar perfectie, 
met oog voor duurzaamheid en milieu in de breedste zin van met oog voor duurzaamheid en milieu in de breedste zin van met oog voor duurzaamheid en milieu in de breedste zin van 
het woord. Dit heeft geresulteerd in machines die uitblinken in het woord. Dit heeft geresulteerd in machines die uitblinken in het woord. Dit heeft geresulteerd in machines die uitblinken in 
bedieningsgemak, technische mogelijkheden, verbruik, design bedieningsgemak, technische mogelijkheden, verbruik, design 
en duurzaamheid. “Topklasse dus en misschien wel de beste 

machines van Nederland,” aldus Ruth Nagel, die al 
20 jaar eigenaar is van Vink Witgoed in Westbroek. 
Vink Witgoed heeft kwaliteit, degelijkheid, 
duurzaamheid en service hoog in het vaandel 
staan. Een merk als ASKO past dan ook precies in 
ons pakket: een degelijk product, goede service, 
en daarnaast een uitgebreide garantie!

Extreem zuinig wassen
De ASKO W6098 Eco-wasmachine gaat op het 
gebied van duurzaamheid nog een stap verder. 
Deze wasmachine is namelijk geschikt voor een 
warmwaterbron en behaalt daarmee extreem zuinige 

topprestaties. Dankzij de aansluiting op een warmwaterbron werkt 
de machine supersnel en effectief, wat leidt tot extra besparingen 
op de energierekening. Uitvoerige testen wijzen uit dat de machine 
op 60 graden met 60 procent minder energie toe kan. Tegelijkertijd 
is de was ook nog eens 25 minuten eerder klaar. En bij wasbeurten 
op 40 graden zijn nog hogere besparingen mogelijk. 
ASKO laat zien dat zuinigheid en gemak dus heel goed samen 
kunnen gaan!

Service en persoonlijke aandacht
Heeft u vragen over storing of reparatie van een apparaat? 
Ook daarin denken we met u mee zodat u niet onnodig 
hoeft te wachten. Een nieuwe aankoop proberen we snel 
en op het tijdstip dat u het beste schikt te leveren.

Bij Vink Witgoed helpen we u van A tot Z. 
Wij staan voor verkoop en service met persoonlijke 
aandacht!

EXTREEM ZUINIG WASSEN MET ASKO!



Denkt u dat een buurman of buur-
vrouw, familielid of bekende psychi-
sche hulp nodig heeft? Het Meldpunt 
psychische hulp kan de juiste hulp 
bieden of inschakelen. Ook als het 
met u zelf niet goed gaat.

De redenen om beroep te doen op het 

Meldpunt psychische hulp kunnen heel divers 

zijn, schetst Samantha Visser. Ze werkt voor het 

sociaal wijkteam van de gemeente waaronder 

het meldpunt valt. Er kan sprake zijn van versla-

ving, langdurige overlast, dreigend brandgevaar 

door opslag van te veel spullen, ongedierte, 

geuroverlast, psychische aandoeningen. 

“Mensen kunnen telefonisch of per e-mail 

contact opnemen met het sociaal wijkteam.” 

Er wordt veel gebruik gemaakt van het meld-

punt. Soms zijn er meer dan tien meldingen 

per week. 

Vrijwillig
In principe kan iedereen die zich zorgen maakt 

over een ander een melding doen. Na zo’n 

melding nemen Samantha en/of haar collega’s

contact op met de persoon om wie het gaat. 

“Telefonisch, per brief of we gaan langs.”

Ze leggen vervolgens uit waarom ze contact 

opnemen en kijken samen met de inwoner 

wat een oplossing kan zijn. “Maar dat doen we 

alleen als deze persoon daar ook mee instemt”, 

benadrukt Samantha. “Hulp is op basis van 

vrijwilligheid.”

Het sociaal wijkteam werkt nauw samen

met diverse woningbouwverenigingen,

welzijnsorganisaties, het Leger des Heils 

en GGZ-instellingen in de regio Gooi- en 

Vechtstreek. Meldingen kunt u telefonisch 

doorgeven via telefoonnummer 14 035 of via 

www.wijdemeren.nl/meldpuntpsychischehulp.

Wijdemeren
informeren

Telefonische oplichting

Er zijn in Wijdemeren nog steeds oplichters actief 

die inwoners bellen en om persoonlijke gegevens 

en bankgegevens vragen. Wees hierop alert.

Geef uw gegevens niet. Hang de telefoon op of 

klik weg. Uw bank vraagt u nooit om een pincode 

of een bankpas op te sturen.

Bekendmakingen

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

1 maart 2023

Kort

Wethouder Hoelscher 
ambassadeur

@amberkoman
#mooiwijdemeren
Spring is coming

>     Toekomst Meenthof

Wilt u weten hoe het vernieuwde winkelcentrum

de Meenthof in Kortenhoef eruit komt te zien?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 

donderdagavond 9 maart. Die gaat onder 

meer over parkeren en de openbare ruimte. 

Ook zijn de tekeningen van de nieuwbouw te 

zien. We zijn benieuwd naar uw reactie op de 

plannen. U kunt vrij inlopen tussen 19.30 uur 

en 21.00 uur in cultureel centrum De Blinker 

aan de Parklaan in Kortenhoef.

Aanmelden is niet nodig.

Zie ook www.wijdemeren.nl/demeenthof.

>     Aardgasvrij Ankeveen

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst 

voor de verkenningsbuurt Ankeveen (kern). 

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we

de uitkomsten van het warmteonderzoek.

Dit is een onderzoek per buurt naar individuele

en collectieve (warmte)oplossingen voor een 

toekomst zonder aardgas. Per buurt zijn drie 

opties uitgewerkt. Tijdens de bewonersavonden

presenteren we deze opties en gaan we hier-

over in gesprek. De bewonersavond Ankeveen 

is maandag 6 maart in de Dillewijn, van 19.30 

uur tot 21.30 uur. Graag aanmelden via

www.ecwijdemeren.nl/buurtverkenningen.

>     Stemhulp verkiezingen

Op woensdag 15 maart is het zo ver!

De verkiezingen voor Provinciale Staten en 

waterschap. Weet u nog niet welke partijen er 

meedoen en waar ze voor staan? Voor beide 

verkiezingen is er een stemhulp gemaakt.

U vindt ze op www.wijdemeren.nl/stemhulp. 

Een week voor de verkiezingen verschijnt er 

in deze krant een speciale uitgave met

uitgebreide informatie over de verkiezingen.

>     Klus mee tijdens NLdoet

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het 

weer NLdoet. Wilt u de handen uit de 

mouwen steken? Er zijn genoeg klussen in 

Wijdemeren. U kunt bijvoorbeeld helpen met 

het opknappen van het verenigingsgebouw 

van Muziekvereniging Nieuw Leven of het 

klaarmaken van de tuin van verpleeghuis 

de Beukenhof. Doe mee en meld u aan op 

www.nldoet.nl.

   Als het echt niet meer gaat

De groenstrook tussen de Randweg en 
de wijk Overmeer-Noord in Nederhorst 
den Berg wordt in de komende weken 
omgetoverd tot een buurtpark. Het 
grootste park dat we sinds 2002 gaan 
ontwikkelen. 

Er zijn in de afgelopen periode meer dan hon-

derd bomen uit de jaren zeventig verwijderd 

om het nieuwe park, met meer water, goede 

voetpaden en meer speelmogelijkheden, aan 

te leggen. De bewoners hebben meegewerkt 

aan het nieuwe ontwerp.

75 bomen, 15 plantsoenen
De komende weken komen er ruim 75 bomen 

en vijftien nieuwe plantsoenen voor terug. 

Daarvoor zijn al elf bomen neergezet achter 

de Meester Kremerschool. Aan de Eksterlaan 

komen bomen uit Amerika en aan de kant 

van de Fazantelaan vooral Aziatische bomen 

en struiken. Maar er komen ook bijzondere 

Europese boomsoorten. Dat geeft in de herfst 

hele andere kleuren en geuren.

Nieuwe naam
Het eindresultaat wordt zoveel mooier dan 

een ‘gewone groenstrook’. Dat vraagt ook om 

een eigen naam voor dit park.

Heeft u een idee voor de nieuwe naam van

het park?

Stuur die naar bomen@wijdemeren.nl.

Nieuw buurtpark in Overmeer-Noord



Tienduizend stappen per dag. Dat is de 
uitdaging waarmee wethouder Maarten 
Hoelscher zich heeft aangemeld voor de 
actie 30 dagen gezonder. “Zeker omdat 
ik in mijn werk veel zit, is bewegen extra 
belangrijk.” 

Als ambassadeur ondersteunt hij de actie van 

de GGD én doet hij mee. “We weten steeds 

beter hoe belangrijk gezond leven is. Als we 

met 30 dagen gezonder mensen een zetje 

kunnen geven om in actie te komen voor hun 

gezondheid, doe ik graag mee.”

Langer fit en vitaal
Mensen die regelmatig bewegen, buiten zijn, 

gezond eten en tijd nemen voor ontspanning, 

blijven langer fit en vitaal en zitten beter in 

hun vel. Daarom organiseert de GGD Gooi en 

Vechtstreek ook dit jaar weer in maart de actie 

30 dagengezonder.

Meedoen
Iedereen mag mee doen. U kiest zelf welke 

uitdaging u aangaat en of u dat alleen doet of 

met anderen. Denk bijvoorbeeld aan: elke dag 

een ommetje, 10.000 stappen per dag, 30 da-

gen geen vlees of niet snoepen. We weten dat 

het 85 procent van de deelnemers lukt om de 

uitdaging om te zetten in een blijvend gezon-

dere levensstijl. 

Aanmelden kan nog tot zaterdag 4 maart via 

www.30dagengezonder.nl.

Doet u ook mee?

> Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: vervangen steiger,

   zaaknummer Z.76951 (10.02.23)

Kortenhoef
- Oranjeweg 62: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76967 (12.02.23)

Loosdrecht
- Bleekveld 36: maken uitweg,

   zaaknummer Z.76964 (11.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: kappen twee 

   bomen, zaaknummer Z.77087 (20.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 292: vervangen 

   damwand, zaaknummer Z.76992 (14.02.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 9: bouwen bijgebouw, 

   zaaknummer Z.77018 (15.02.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113a A23: vervangen 

   damwand en steigers,

   zaaknummer Z.77022 (15.02.23)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 88: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.77005 (15.02.23)

- voor Hinderdam a: kappen boom,

   zaaknummer Z.77108 (22.02.23)

- Machineweg 14a: bouwen opslagtank

   t.b.v. de productie droogijs,

   zaaknummer Z.76945 (09.02.23)

- Middenweg 9: vernieuwen loodsruimte, 

   zaaknummer Z.77135 (22.02.23)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (14.02.23)

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee

   gebouwen, zaaknummer Z.75878 (17.02.23)

Loosdrecht
- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75876 (15.02.23)

- naast Meidoornlaan 2: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.76912 (21.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b: plaatsen 

   zonnepanelen voor een periode van 10 jaar, 

   zaaknummer Z.76221 (10.02.23)

Nederhorst den Berg
- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (16.02.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Nabij Kortenhoefsedijk 99: vervangen brug, 

   zaaknummer Z.76076 (07.02.23)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. live at Haven Lake voor 5 jaar,

   zaaknummer Z.76243 (17.02.23)

> Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42a: oprichten installatiebedrijf, 

   zaaknummer Z.77003

- Middenweg 145f: oprichten vastgoedbedrijf, 

   zaaknummer Z.77007

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

> Verkeersbesluiten 
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het

opladen van elektrische voertuigen op

5 locaties in Wijdemeren.

Loosdrecht
- t.h.v. Horndijk 2 (28.02.23)

Nederhorst den Berg
- t.h.v.  Vincent van Goghstraat 10 (28.02.23)

Ankeveen
- t.h.v. Wout Hilhorsthof 2 (28.02.23)

’s-Graveland
- t.h.v. Zuidereinde 189 (28.02.23)

Nederhorst den Berg
- t.h.v. Overmeerseweg 84 (28.02.23)

Bekendmakingen 1 maart 2023
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COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

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

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

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

informatie toe.

Bezwaar indienen

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking-

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

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Maak hiervoor een afspraak met de administratie van 

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

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Verkeer

Bouwen en wonen

Wethouder Hoelscher ambassadeur 30 dagen gezonder



Woensdag

1
maart

Vrĳ dag

3
maart

Donderdag

2
maart

Zaterdag

4
maart

Dinsdag

7
maart

Woensdag

8
maart

✔ 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 B80

Easysit S80

Easysit D400

Easysit D62

Easysit D64

Easysit B80

Easysit DS703
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Baltstijd
Je zult het vast al merken bui-
ten; de lente hangt weer in de 
lucht. Vogels fluiten, krokussen 
staan in bloei en de zon schijnt 
nu en dan al volop in je ge-
zicht. Dieren reageren snel op 
de hoge temperaturen in deze 
winterperiode en krijgen het in 
hun bol. Verschillende dieren 
gaan al op zoek naar een part-
ner om ze het hof te maken 
en daar hoort vaak bijzonder 
gedrag bij. Dit zogenaamde 
baltsgedrag is bedoeld om 
partners aan te trekken en ze 
uiteindelijk te verleiden tot de 
geslachtsdaad.

Paringsdans
Zo zag ik van de week twee fu-
ten op het Hilversums Kanaal 
een paringsdans uitvoeren. 
Dat vind ik altijd zo mooi om te 
zien. Op gracieuze wijze bie-
den ze elkaar een waterplantje 
aan en dansen even, als het 
ware staand, op het water. Ze 
schudden fanatiek met hun 
kopje van links naar rechts 
en schikken tussendoor hun 
veren. Ook wilde eenden voe-
ren een soort dansje uit, zij het 
iets minder spectaculair dan 
futen. Hun balts begint een-
voudig met het knikken van de 
kop, terwijl ze om elkaar heen 
draaien. Wanneer het vrouwtje 
stopt met knikken, volgt de ra-
zendsnelle bevruchting. Daar-
na nemen ze even de tijd voor 
een uitgebreide wasbeurt en 
fladderen ze verwoed met hun 
vleugels.

 

Uitslovende mannetjes
Het mannetje en het vrouwtje 
tonen bij futen en wilde een-
den hetzelfde gedrag, terwijl 
bij andere diersoorten vaak 
het mannetje zich juist extra 
uitslooft om een vrouwtje te 
bekoren. Mannelijke heikik-
kers kleuren bijvoorbeeld he-
lemaal blauw als zij in maart 
in aanraking komen met water. 
Om de zeven seconden kwa-
ken ze een speciale lokroep. 
De heikikkers blijven soms wel 
een aantal weken in het wa-
ter liggen, in de hoop dat een 
vrouwtje reageert op zijn roep 
en onder de indruk raakt van 
zijn kleur. Na het paren krijgen 
de mannetjeskikkers weer hun 
oorspronkelijke bruine kleur. 
Ook een mannetje bruine kie-
kendief biedt tijdens de balts 
een spectaculair schouwspel 
waarmee hij zijn territorium 
claimt en tegelijk probeert het 
vrouwtje te overtuigen om te 
paren. In een acrobatische 
vlucht gooit hij zich op zijn zij 
en uit een baltsroep naar het 
vrouwtje. Het hoogtepunt tij-
dens deze vlucht vormt het 
overgooien van een prooi naar 
het vrouwtje. Wanneer zij vol-
doende onder de indruk is, 
komt het tot paren.

Inspiratie
Als je binnenkort twee futen 
of eenden ziet ‘dansen’ op het 
water moet je echt even blijven 
kijken. Verwonder je over de 
bevlogenheid van deze dieren 
en wie weet doe je nog wat in-
spiratie op.

Reeën kijken
In het Corversbos en Gooilust

‘S-GRAVELAND
Ga op zaterdag 11 maart 
in de avondschemering 
op pad met de boswach-
ter en ontdek reeën in het 
Corversbos en Gooilust, 
vlak bij Hilversum. Deze 
wandeling is voor volwas-
senen en duurt ongeveer 
1,5 uur.

Veel mensen hebben weleens 
een ree gezien. Je hoort ge-
kraak in de bosjes, je kijkt en 

ziet nog net iets bruins in de 
verte verdwijnen. Reeën ko-
men veel voor in Nederland, 
maar ze zijn schuw. Onze 
boswachter weet waar ze zich 
ophouden en dat vergroot de 
kans op een ontmoeting met 
deze prachtige dieren.

Handig om te weten
Deze excursie vertrekt vanaf 
Corversbos, parkeerplaats 
Algemene begraafplaats Be-
restein. Trek donkere, niet 

ritselende kleding en stevi-
ge schoenen of laarzen aan. 
Neem een verrekijker mee. 
Koop van tevoren je tickets 
online, geen mogelijkheid ter 
plekke deelname. Honden 
kunnen niet mee.

Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent. Zater-
dag 11 maart van 17.15 uur 
tot 18.45 uur. www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

   

Wandelen met de boswachter
REGIO
Dat bewegen goed voor 
je is, dat weet inmiddels 
iedereen wel. Dat geldt 
zeker ook voor mensen 
die behandeld worden of 
zijn tegen kanker. Daarom 
organiseren we bij Viore, 
centrum voor iedereen die 
leeft met kanker, regelma-
tig wandelingen.

 Wandelen is een heel laag-
drempelige manier om fit te 
worden of te blijven, en je 
ziet ook nog eens wat van je 
omgeving. Wandelen met een 
boswachter is nog leuker: ze-
ker weten dat je nieuwe din-
gen hoort over de natuur in je 
eigen ‘achtertuin’.

Op maandag 13 maart kun je 
meewandelen met een bos-
wachter van het Gooi Natuur-
reservaat. Het startpunt van 

de wandeling is de natuurbrug 
Hoorneboeg aan de Utrecht-
seweg tussen Hilversum en 
Hollandse Rading. Er wordt 
ongeveer een uur gewandeld 
in een rustig tempo.

Verzamelpunt is het zijwegge-
tje links vlak voor de natuur-
brug. We verzamelen daar om 

10.45 uur, en vertrekken om 
11.00 uur. Deelname is gratis; 
De wandeling gaat door bij 
minimaal 10 deelnemers;

Voor informatie en aanmel-
den: aanmelden@viore.org; 
Bellen kan ook: 035 683 46 
20, of kijk op www.viore.org/
agenda.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Foto: Dansende futen (Peter Smit)

Foto: Natuurmonumenten @ Angelique Otten

Wandeling van Viore met vogelkenner Mark Eising rond het 
Laarder Wasmeer in Hilversum.
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 Siertuin Gooilust ontwaakt uit winterslaap
    KORTENHOEF
    De siertuin op buitenplaats 
Gooilust is vanaf zaterdag 
4 maart weer geopend. 
Elke dinsdag en zaterdag 
ben je welkom van 13.00 
tot 16.30 uur om een kijkje 
te nemen op deze unieke 
plek op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. In de vroe-
ge lente staan sneeuw-
klokjes, krokussen, win-
terakonieten, nieskruid 
en longkruid al in bloei. 
Vrijwillige gastheren en 
-vrouwen van Natuurmo-
numenten kunnen je veel 
vertellen over de prachtige 
collectie. Achter elke plant 
en elke boom schuilt een 
bijzonder verhaal.

    Bomen en planten uit alle 
windstreken
    De siertuin is in 1823 aange-
legd. De gefortuneerde landei-
genaren staken hun bezoekers 
de ogen uit met alle rijkdom 
aan exotische bomen en strui-
ken die hier groeiden. Rond 
1900 heeft de toenmalige ei-
genaar Frans Ernst Blaauw de 
moestuin omgevormd tot een 

vogeltuin en verzamelde hij 
diverse bomen en struiken uit 
alle windstreken. Vanaf 1990 is 
de tuin geleidelijk omgevormd 
naar deeltuinen bestaande uit 
o.a. een kruidentuin, rozen-
tuin, traditionele moestuin en 
een moestuin met wilde plan-
ten. In 2008 is ‘De Bla(a)uwe 
Tuin’ ingericht met – niet ver-
bazingwekkend- enkel en al-
leen blauwbloeiende planten, 
met enkele witte accenten ter 
nagedachtenis aan Louise Six, 
de vrouw van Frans Blaauw.

    Vrijwilligers
    Met de hulp van een grote 
groep vrijwilligers wordt de 
siertuin onderhouden. Enthou-
siaste gastheren en -vrouwen 
beantwoorden vragen over de 
tuin. De snoeiploeg verzorgt 
de fruitbomen van buitenplaat-
sen, echt werk voor specialis-
ten. De tuinploeg zorgt ervoor 
dat de siertuin er tiptop bij 
staat.

    Rondleidingen
    Het is mogelijk om rondgeleid 
te worden door de siertuin. 
De gids kan je alles vertellen 

over de bomen en planten die 
hier groeien. Neem hiervoor 
contact op met beheerkantoor 
Gooi en Vechtstreek via tel 
035 – 699 0000. De siertuin 
is geopend van 1 maart tot 

15 november op dinsdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 
16.30 uur. Kom zelf eens kij-
ken en laat je verrassen door 
al het moois wat achter de 
muur te ontdekken is. Entree 

is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

    Buitenplaats Gooilust, Zuider-
einde 47B, 1243 KL ‘s-Grave-
  land 

 De ganzen genieten van de laagstaande zon en het gras in de Horn-en Kuijerpolder (Foto: Ton Keizer)   

 Foto: Natuurmonumenten@Martin van Lokven   
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Duurzame Dorpskwekers

Bij ons in de kas is het alweer lente
Door: Daan en Nicoline (Kweke-
rij Kostelijk, NdB.)

Hoera!! De lente is begonnen 
bij ons in de kas: de stekjes zijn 
binnen dus zijn we druk bezig 
met oppotten. Met de handen in 
de aarde, muziek aan en soms 
de zonnestralen op de bol staan 
wij met z’n allen te genieten van 
dit werk. De piepjonge plantjes 
potten we nu op, soms alleen, 
soms in bonte combinaties, 
en we zien ze de komende 
maanden steeds meer groeien 
en bloeien. Dit gaat natuurlijk 
niet helemaal vanzelf... Er is 
water, voeding, zonlicht en 
warmte nodig om voldoende te 
groeien. En natuurlijk: aandacht 
en liefde! Want hoevéél ze van 
alles moeten hebben is alles-
bepalend. Neem warmte en 
licht: hoe warmer, hoe sneller 
de groei. Maar voeg je veel 
warmte toe terwijl er weinig licht 
is (zoals in februari), dan gaan 
de planten als een gek op zoek 
naar meer licht en krijgen daar-
door lange dunne en slappe 
stelen. Teveel groei is dus niet 
altijd goed. In de glastuinbouw 
wordt er dan vaak ‘chemisch 
geremd’ en met kunstlicht ge-
werkt, maar wij gebruiken liever 
de natuur. Door minder water te 
geven remmen we handmatig, 
en als we zien dat planten echt 
de groei krijgen dan gaan we 
ze ook “toppen”: hierbij haal 

je het topje van de steel weg, 
zodat de plant gaat vertakken 
en het mooie volle planten 
worden. Een hele puzzel alles 
bij elkaar…Bij ons in de kas 
werken wij daarom volledig met 
de hand, we kijken wat het weer 
doet, wanneer we het beste wa-
ter kunnen geven, we houden 
rekening met de temperatuur in 

de kas en laten dit ook zoveel 
als mogelijk over aan de zon. 
We hebben het nooit weten-
schappelijk bewezen, maar wij 
zijn overtuigd dat liefde en aan-
dacht de kwaliteit altijd meer ten 
goede komen dan chemische 
middelen. Bij planten, maar ook 
bij mensen en dieren.

   

Red Limo: popmuziek door een strijkkwartet
ANKEVEEN
Dat is wat u kunt verwach-
ten in Theater De Dillewijn 
op vrijdag 3 maart. Als je 
denkt aan strijkers in de 
popmuziek, kom je bijna 
automatisch uit bij het Red 
Limo String Quartet. Zij 
creëren een unieke sound, 
die van heel klein naar on-
gelofelijk groot kan gaan.

In 2006 vonden zij elkaar in 
hun gedeelde liefde voor pop-
muziek. Jonas gebruikt zijn 
cello ook als contrabas en 
Sietse, Camilla en Rani laten 
hun violen met net zoveel ge-
mak klinken als gitaren, saxen 
of percussie. Het Red Limo 
String Quartet breekt door 
alle genregrenzen heen. Hun 
repertoire varieert van bossa 
nova tot Sting en van blue-

grass tot hiphop. En regelma-
tig gaan zij samenwerkingen 
aan met andere artiesten. Het 
plotselinge succes van deze 
band bracht het kwartet op 
festivals als North Sea Jazz 
en Lowlands. Het Red Limo 
groeide in de afgelopen tien 
jaar uit tot een van de meest 
gevraagde pop-strijkkwartet-
ten van Nederland. In 2017 

en 2019 vroeg Pearl Jam het 
kwartet mee op zijn Europese 
tour, en in 2018 speelden ze 
in het Wembley Stadion in het 
voorprogramma van The Who. 
Kortom: dit mag u niet missen!

Red Limo Quartet, an Offbeat 
Movie Night. Aanvang 20.15 
uur. Tickets € 19.- via www.de-
dillewijn.nl.

Doe mee met crowdfunding 
KipEigen

LOOSDRECHT
Het huidige voedselsys-
teem staat helaas bekend 
om de negatieve impact 
op dier, natuur en klimaat. 
Maar dat kan anders! Dat 
doen wij door ‘regenera-
tieve landbouw’: landbouw 
die werkt aan herstel. Met 
een positieve impact op 
ons landschap, de natuur, 
het klimaat en welzijn van 
mens & dier.

Eva Vos en Ellen Bosgoed zijn 
nu samen bezig om het initia-
tief KipEigen uit te laten groei-
en tot een kleine natuurboer-
derij: naast eieren en vlees, 
starten we nu ook met groen-
ten en fruit. Samen willen we 
een overvloed aan gezond 
voedsel produceren voor de 
inwoners van Loosdrecht en 
omstreken.

Samen investeren
Om dit alles te realiseren trek-
ken we graag samen op. Om 
dit initiatief écht tot een groot 
succes te maken hebben we 
uw steun nodig. Daarom zijn 
we gestart met een crowdfun-
ding waarmee we 15.000 euro 
willen ophalen. Met dit bedrag 
doen we de investeringen die 
nodig zijn om onze regene-
ratieve natuurboerderij op te 

starten, zoals de aankoop van 
mobiele huisvesting voor de 
moestuinkippen, een kleine 
kudde schapen en omheining. 
Dus draagt u ons initiatief een 
warm hart toe, en ligt het bin-
nen uw mogelijkheden om een 
financiële bijdrage te doen? 
Dan willen we u vragen ons 
initiatief te steunen.

Via het platform Crowdfun-
dingVoorNatuur.nl/KipEigen 
(zie ook de QR-code) kunt 
u een donatie doen, waarbij 
u zelf de hoogte van het be-
drag bepaalt. Voor speciale 
bedragen hebben we belo-
ningen samengesteld: van 
groentepakketten en vlees, 
tot een naamsvermelding en 
een VIP-pas. Ook vindt u hier 
meer informatie. Alvast harte-
lijk bedankt voor uw bijdrage. 
Samen maken we Wijdemeren 
een stukje groener, duurzamer 
én smaakvoller!

   

Jong geleerd bij Repair Café
LOOSDRECHT
Iedere eerste zaterdag van de 
maand zitten de mannen van 
het Repair Café in de Biblio-
theek Loosdrecht om (meest-
al) huishoudelijke apparaten te 
repareren. En dat ook nog gra-

tis! Zo ook weer aanstaande 
zaterdag 4 maart. De laatste 
keer kwam er een kleine me-
dewerker bij, Kai, 11 jaar. Zéér 
geïnteresseerd in alle klusjes. 
Onder het mom van ‘Jong ge-
leerd.......’
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Viool-cello Duo en Altviool- 
recital in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
Maart is een volle agenda 
in het Jagthuis en met veel 
plezier kondigen we de ko-
mende concerten aan. Vrij-
dag de 10e komen violiste 
Diet Tilanus en cellist Örs 
Köszeghy de prachtige 
Sonate van Ravel spelen. 
Een week later, op de 17e, 
speelt de Chinese altviolis-
te Wenting Kang een solo-
recital.

Zij zal de (origineel voor vi-
ool solo) tweede Partita van 
Bach spelen met daarin de 
beroemde Chaconne. Daar-
naast hoort u Fantasies van 
Telemann en het ontroerende 
‘Lied van de vogels’ van Pablo 
Casals. Wenting is in Neder-
land omdat zij deelneemt aan 
het Viola Fest dat voor de 80e 
verjaardag van haar docente 
Nabuko Imai georganiseerd 
wordt in het Concertgebouw.

Maar de 10e komt eerst het 
Duo Tilanus & Köszeghy. Ook 
zij spelen Bach: vier inventies, 
gearrangeerd voor viool en 
cello, delen uit de derde Sui-
te voor cello solo en, jawel, de 
Chaconne uit genoemde Par-
tita, ditmaal inde originele uit-
voering voor viool. Zowel Diet 
als Örs spelen in Amsterdam 
Sinfonietta waar ze elkaar 

leerden kennen. U hoort door 
hen ook de Suite italienne van 
Stravinsky, een heerlijk speel-
stuk met een knipoog naar 
Pergolesi. En tenslotte dus 
de grote Sonate van Maurice 
Ravel. Beide programma’s zijn 
om te smullen en we nodigen 
u dan ook van harte uit snel te 
reserveren.

Concert Duo Tilanus & Kös-
zeghy: vrijdag 10 maart; Con-
cert altvioliste Wenting Kang: 
vrijdag 17 maart

Aanvang 20.15 uur, entree 
20 euro (tot 25 jaar 10 euro), 
reserveren: www.jagthuis.nl, 
per email via stal@jagthuis.nl 
of telefonisch 0294-252609. 
Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg (Horster-
meer).

   

Bultpop met Funky Frizzle
ANKEVEEN
Op zondag 12 maart is er 
weer Bultpop in theater De 
Dillewijn. Nu met een op-
treden van Funky Frizzle 
om 16.30 uur.

Toetsencrawler Ron Wehrens 
komt uit Ankeveen, dus die is 
u wel bekend. Samen met o.a. 
zangeres Debbie Spoor vormt 
hij de band Funky Frizzle. 
Maar wat is in hemelsnaam 
een frizzle? Een frizzle is een 
bijzonder soort kip uit Azië. Het 
(beperkt aantal) veren op zijn 
lijf krult precies de verkeerde 
kant op. De groei van de ve-
ren kenmerkt hun karakter: ze 
doen alles nét even anders. 
Net als deze band. De frizzle 
is inmiddels bijna uitgestorven, 
deze band springlevend. Door 
intensieve funkprogramma’s 
zijn enkele schaarse zeldza-

me frizzles behouden in onze 
lokale fauna. Debbie en Ron 
hebben er enkele onder hun 
hoede genomen. Frizzles 
hebben een sterk ontwikkeld 
gevoel voor funky muziek. Ze 
spelen nummers die iedereen 
wel kent, maar dan in een an-
der, fris, ‘net even ander’-jas-
je. De standaardnummers van 
Prince, Adele, The Police, Tom 
Misch en Jamiroquai komen 
voorbij in frisse, verrassende 
funkuitvoeringen waar je je 
meteen kiplekker bij voelt.

Bultpop is een succesvolle 
serie popconcerten opgedra-
gen aan Henk (Bult) Bezemer. 
Zaal open: 16.00 uur (beperkt 
aantal zitplaatsen). Kaarten € 
7.- of € 20.- (incl. Bult menu) 
via www.dedillewijn.nl

Jazzmatinee in Rosa’s Cantina
LOOSDRECHT
Kom op zondagmiddag 5 
maart van 15.00 tot 17.00 
uur ongecompliceerd ge-
nieten van muziek onder 
het genot van een hapje 
en een drankje tijdens een 
matinee bij Rosa’s Canti-
na. Met het kwintet ‘Blue 
Skies’.

‘Blue Skies’ is een jazzcombo 
dat heerlijk toegankelijke jazz-
klassiekers ten gehore brengt, 
vaak aangevuld met de ‘klas-
siekers’ van nu. Jazz die moei-
teloos de tijd doorstaat. Jazz 
die je raakt door zijn eenvoud 
en kracht. Heerlijk in het ge-
hoor, verrassend gebracht. 
‘Blue Skies’ maakt muziek 
waar het plezier van af spat en 
die elke ruimte gelijk vult met 
warmte en gezelligheid.

De toegang is gratis. Na 17.00 
uur kunt u eventueel van de 
gelegenheid gebruik maken 
om uw diner bij ons te laten 
serveren. Reserveren: info@
rosascantina.nl onder vermel-

ding: matinee 5 maart 2023

Bandinfo: https://www.blues-
kiesjazz.nl; Rosa’s Cantina; 
Oud-Loosdrechtsedijk 167, 
1231 LV. Loosdrecht.

   

2x Theater De Dillewijn begin maart
ANKEVEEN
Op zondag 5 maart kun je 
op een wel heel bijzondere 
manier de natuur ontdek-
ken. Namelijk in Theater 
De Dillewijn bij de jeugd-
voorstelling ‘Stamp, Stop, 
Sta, Stil’. En op woensdag-
avond 8 maart kunt u de 
film ‘Belfast’ bekijken.

Peuters en kleuters
In deze voorstelling gaan 
peuters, kleuters en hun 
ouders op ontdekkingsreis 
in de natuur. Aan de hand 
van hilarische, spannende 
scènes en mooie, vrolijke 
liedjes wordt onderzocht 
wat voor bijzonders er bui-
ten allemaal te vinden is 
en hoe je de weg naar huis 
weer kunt vinden.

Ollie woont met haar ouders 
in een huisje aan de rand van 
het bos en vandaag gaat ze 
op ontdekkingsreis. Ze stampt 
door de plassen.

Stamp Stop Sta Stil – vanaf 2 
jaar; zondag 5 maart; aanvang 
15.00 uur; tickets € 9,- via 

www.dedillewijn.nl

Film       
Het is de zomer van 1969 en 
de negenjarige Buddy speelt 
riddertje voor zijn huis in Bel-
fast. Zijn speeltuin bestaat uit 
de steegjes van zijn volkswijk 
waar de bewoners allen zijn 
geboren en waarschijnlijk ook 
zullen sterven. Plotseling is 
er rumoer aan het einde van 
de straat. Buddy kan niet be-
vatten wat hij ziet. Zo begint 
het aangrijpende verhaal over 
liefde, vreugde en verlies in 
het leven van een jongen die 

opgroeit te midden van de so-
ciale onrust aan het eind van 
de jaren zestig en die zal uit-
monden in een burgeroorlog.

‘Belfast’ ontvouwt zich als een 
bescheiden en zachtmoedige 
kruising tussen coming-of-age 
drama en familieportret, waar-
in de sociaal-politieke strubbe-
lingen als decor fungeren.

Film: Belfast (2021); woens-
dag 8 maart; aanvang 20.15; 
tickets € 8,- via www.dedille-
wijn.nl

Foto: Bea Coster: zang; Riechard Weening: piano en saxen; Harry 
Baas: gitaar; Anton van der Leij: contrabas; Richard Runtuwene: 

drums.

  

Foto: Stamp, stop, sta, stil (foto: Joep van Aert)

Meld je evenement aan
loosdrechtsplassengebied.nl



VERSE VLEESWAREN

• Gebraden gehakt
• Blik boterhamworst
• Snijworst
• Schouderham

100 gram voor maar € 0,79

• Yorkham
• Kiprollade
• Bacon
• Coburger rauwe ham

100 gram voor € 1,99

AANBIEDINGEN
VAN 1 T/M 7 MAART

Boni Supermarkt - Rading 146 - Loosdrecht
www.slagerijvanguilik.nl

SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

VERS VLEES

• Varkens- en kipdijfilet shoarma
500 gram voor € 3,99

• Procureurlapjes naturel of gemarineerd 
500 gram voor € 3,99

• Filetschnitzels naturel of zigeuner
300 gram voor € 2,59

• Filetlapjes of speklapjes
200 gram voor € 1,79

• Sucadelappen
500 gram voor € 5,99

• Kipdrumsticks naturel of gemarineerd 
800 gram voor € 3,99

VERSE MAALTIJDEN

Vers gemaakte maaltijden van 500 gram per 
stuk. Keuze uit meer dan 30 soorten, van 
stamppotten tot nasi en bami. Maar ook 
gezonde groenten met aardappels en vlees 
of Italiaanse pasta. Elke dag vers gemaakt in 
onze keuken in Hattemerbroek. Tot 7 dagen 
houdbaar in de koelkast. De hele maand 
maart van € 6,99 voor € 5,99! 

AANBIEDINGEN
HELE MAAND MAART

VLEES VOOR EEN KLEIN PRIJSJE
• Varkensfilet in spek, een delicatesse!

750 gram voor € 7,50
• Duitse gehaktballen of kipburgers

4 stuks voor € 2,50
• Rundersoepballetjes 

300 gram voor € 2,50
• Pittige leverworst, super lekker!

 Per stuk voor € 2,50
• Gebraden balletjes in pirisaus

125 gram voor € 1,00
• Gebraden hele kip 

Per stuk van ruim 1 kilo voor € 7,50
• Gemarineerde kipfilet

700 gram voor € 5,00

VERSE VLEESWAREN
• Authentieke pastrami, Duitse salami, 

Oosterse kipfilet of braadachterham 
100 gram voor € 1,00

• Schwarzwalderschinken rauwe ham of 
Runderrookvlees

100 gram voor € 1,79
• Filet americain uit eigen keuken

100 gram voor € 1,50


