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 Er wordt weer geschoolschaakt
 Sterrenwachter-2 wint de cup

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Schaakgoeroe Patrick 
Kreuning had het weer 
voor elkaar na een coro-
na-onderbreking. Vori-
ge week woensdag was 
de zoveelste editie van 
het Wijdemeers School-
schaak Kampioenschap. 
Bij de jaargang 2023 won 
het team van De Sterren-
wachter-2 de felbegeerde 
wisselbeker.

Patrick Kreuning, grondlegger 
van schaakschool ’t Slimme 
Pionneke, zei bij de opening 
dat-ie ooit een kampioen-
schap had meegemaakt met 

23 teams. Nu waren het er 
slechts vijf, doch het enthou-
siasme van De Sterrenwach-
ter 1 en 2, De Linde (uit Loos-
drecht), De Warin (Nederhorst 
den Berg) en de Curteven-
ne uit Kortenhoef was min-
stens even groot als in lang 
vervlogen tijden. Opvallend 
was dat er 20 jonge talenten 
aanwezig waren. De 6-jarige 
Paxton uit Nederhorst won 
z’n eerste partij vlot en was 
verbaasd over z’n tegenstan-
der: “Hij geeft alle goede stuk-
ken weg.” Meester Daan Van 
Sloun is de aanjager van het 
schaken op de Loosdrecht-
se scholen en bevestigt dat 
er goede fanatieke schakers 
tussen zitten. Volgens Patrick 

Kreuning maakt schaken ‘een 
belangrijk deel uit van je op-
voeding’. “Je kunt er op de 
middelbare school veel profijt 
van hebben en later ook op 
de werkvloer.” Dat bewijst ook 
de 10-jarige Yamen: “Je leert 
goed nadenken en geduld 
hebben. Het verveelt mij nooit 
en iemand schaakmat zetten, 
geeft me een kick.”

De wedstrijden
Je speelde met je viertal te-
gen een ander team, steeds 
twee partijen, met wit en met 
zwart. Als je dacht dat je je te-
genstander schaakmat stond, 
riep je Patrick erbij om dat te 
controleren. Voor elke gewon-
nen partij kreeg je een bord-
punt en als je team won was 
dat 3 punten. Bij remise was 
dat 1 punt, net als bij voetbal.

-Lees verder op pagina 4-

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

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

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

UTRECHT IEDERE ZONDAG OPEN

tot wel

50%
korting

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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Nootweg 37 - Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
Loosdrecht (op afspraak)

VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33

OPTIMAAL GENIETEN
VAN HET

BUITENLEVEN

Nieuw-Loosdrechtsedijk 160
Loosdrecht

T R A I T E U R
Chef
Crazy

T R A I T E U RT R A I T E U R
Chef
CrazyFrans Halslaan 15

Loosdrecht
T 06 44 89 58 84
crazycheftraiteur.nl

Week
aanbieding(en)

Al het ijs
€ 5,00 
per pak

Focaccia met 
beleg naar keuze
€ 5,00

Pasta 
pesto kip
€ 1,50 per ons

28 maart 
t/m 1 april
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BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 23 maart  t/m woensdag 29 maart.

Supermalse Runder Entre Côte

Kipshoarma pakket
400 gr. vlees | 4 pita’s | knoflooksaus
Kipshoarma pakket
400 gr. vlees | 4 pita’s | knoflooksaus
Kipshoarma pakket

100 gram

Per pakket

€ 3,49

€ 8,95

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

Vrijdag - Zaterdag:

Hele week:
Vlaamse Kipstammetjes

Filet Americain
De lekkerste!!

Boeren Leverworstje

Goulash met Hete Bliksem

p.st. 150 gr.

100 gram

Per stuk

100 gram

€ 1,98
€ 1,75

€ 2,98
€ 1,98

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?

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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

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

Zorgen over AZC in NERA? 
Teken op STOPNERA.NL

Zorgen over AZC in NERA? 
Teken op STOPNERA.NL

Zorgen over AZC in NERA? 

Hebt u last van eelt, inge-
groeide nagel, likdoorns
Hebt u last van eelt, inge-
groeide nagel, likdoorns
Hebt u last van eelt, inge-

of pĳ nlĳ ke voeten?
groeide nagel, likdoorns

of pĳ nlĳ ke voeten?
groeide nagel, likdoorns

Laat dan uw voeten eens 
of pĳ nlĳ ke voeten?

Laat dan uw voeten eens 
of pĳ nlĳ ke voeten?

Verwennen bĳ  Naomi?s 
Pedicure. Mĳ n praktĳ k 

Verwennen bĳ  Naomi?s 
Pedicure. Mĳ n praktĳ k 

Verwennen bĳ  Naomi?s 

is gelegen in Hilversum 
Pedicure. Mĳ n praktĳ k 

is gelegen in Hilversum 
Pedicure. Mĳ n praktĳ k 

en ik kan ook bĳ  uw aan 
is gelegen in Hilversum 
en ik kan ook bĳ  uw aan 
is gelegen in Hilversum 

huis komen. Voor meer
en ik kan ook bĳ  uw aan 
huis komen. Voor meer
en ik kan ook bĳ  uw aan 

Informatie:06 17 76 85 01
www.naomispedicure.nl

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

NIVOO is dé opleider voor
toezicht en handhaving. 

NIVOO is dé opleider voor
toezicht en handhaving. 

NIVOO is dé opleider voor

Wĳ  zoeken leuke 
toezicht en handhaving. 

Wĳ  zoeken leuke 
toezicht en handhaving. 

collega\’s in allerlei 
Wĳ  zoeken leuke 

collega\’s in allerlei 
Wĳ  zoeken leuke 

functies. Bekĳ k snel
collega\’s in allerlei 
functies. Bekĳ k snel
collega\’s in allerlei 

nivoo.nl/vacature
functies. Bekĳ k snel

nivoo.nl/vacature
functies. Bekĳ k snel

TE HUUR GARAGEBOX
KORTENHOEF 0294-746941

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen
Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen
Gevraagd Oud ĳ zer

06-25514689

Gezocht zelfstandige hulp
Nederlands sprekend

Gezocht zelfstandige hulp
Nederlands sprekend

Gezocht zelfstandige hulp

3 uur p.w. € 60,00 
werkdag in overleg 
3 uur p.w. € 60,00 
werkdag in overleg 
3 uur p.w. € 60,00 

Nieuw loosdrecht
werkdag in overleg 
Nieuw loosdrecht

werkdag in overleg 

06- 54 78 33 73

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 vrĳ dag, 
hulp aan ons team toevoegen. 

Het gaat om de vrĳ dag, 
hulp aan ons team toevoegen. 

zaterdag en zondag of een van 
Het gaat om de vrĳ dag, 

zaterdag en zondag of een van 
Het gaat om de vrĳ dag, 

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 pĳ lmarina@gmail.com 
of bel Pieter Pĳ l 0653480405.

Mail aan pĳ lmarina@gmail.com 
of bel Pieter Pĳ l 0653480405.

Mail aan pĳ lmarina@gmail.com 

Opgave van een Sterretje kunt u 
on-line doen via

www.denieuwsster.nl, inclusief de 
betaling daarvan.  Aanleveren tot 

maandag 10.0 0 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per gedrukte regel

www.dbhome.nlwww.dbhome.nl
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BBB grote winnaar in   
Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten was 
de Boer-Burger- Beweging 
(BBB) van de alom aanwe-
zige Caroline van der Plas 
de grote winnaar in Wijde-
meren. Haar partij kreeg 
bijna 21 % van de stem-
men. In de zes dorpen wa-
ren alle andere landelijke 
partijen uit de Wijdemeerse 
gemeenteraad verliezers.

Met een opkomst van 66,6 % 
(hoger dan in 2019) sloot de 
uitslag in Wijdemeren aan bij 
het landelijke beeld. Waarbij 
opgemerkt dient te worden dat 
in de Wijdemeerse raad 10 van 
de 19 zetels zijn bezet door 
lokalo’s als De Lokale Partij 
en Dorpsbelangen. Waardoor 
vergelijken niet 1 op 1 kan wor-
den gedaan. Ook hier dus een 
aardverschuiving door de BBB, 
een op de 5 inwoners koos 
voor deze nieuwe partij. Naast 
de BBB wonnen nieuwkomers 
als JA21, Partij voor de Dieren 

en VOLT, plus een paar splin-
terpartijtjes. Verdienstelijk was 
ook de 2,5 % winst voor de 
partij van de Wijdemeerse lijst-
trekker Jan- Jaap de Kloet. Zijn 
Onafhankelijke Politiek NH zal 
echter geen zetel veroveren in 
Provinciale Staten.

Verliezers
De grootste verliezer was het 
CDA die als 7e partij op de 
tabel verscheen, met slechts 
5,8%, een halvering van het 
aantal stemmen. Ook de VVD 
moest 4,4% inleveren, maar 
blijft na BBB de 2e partij. In 
Wijdemeren geen winst voor 
de PvdA, evenals GroenLinks, 
D66 en ChristenUnie een ver-
lies, de een wat meer dan de 
ander.

Regio anders
Niet geheel verrassend is dat 
bij de overige gemeenten van 
de Regio Gooi en Vecht alleen 
in plattelandsdorpen als Eem-
nes en Wijdemeren de BBB 
eerste werd met meer dan 
20%. In Hilversum, Gooise Me-
ren, Laren, Blaricum en Huizen 

schommelde het percentage 
tussen 9 en 14%.

Provincie
Voor wat betreft de toekomst 
van de gemeente kan de uit-
slag van de PS- verkiezingen 
ook gevolgen hebben. Van de 
55 zetels in Provinciale Sta-
ten krijgt BBB er maar liefst 9, 
naast de winnaars JA21 (+3) 
en Partij voor de Dieren (+2). 
Het huidige provinciebestuur 
wordt gevormd door VVD, 
GroenLinks, PvdA en D66. 
Dat blok is zijn meerderheid 
kwijt door verlies van VVD (-1), 
GroenLinks (-2) en D66 (-2), 
alleen de PvdA won 1 zetel. 
Er blijven slechts 26 zetels 
voor de huidige Gedeputeer-
de Staten. Gedeputeerde Ilse 
Zaal (D66) is in onderhande-
ling met Wijdemeren over het 
Financieel Herstelplan en het 
toekomstscenario. Hoe zal dat 
verdergaan als in juni knopen 
moeten worden doorgehakt?

(Zie ook de stemuitslagen 
rechts)

Foto: Exitpoll (bron: ANP)

Er waren 19.352 kiezers opgeroepen. Hiervan kwamen
er 12.884 naar de stembus (66,58%). Er werden 12.853 
stemmen uitgebracht en 31 ongeldige. De lijstnummers
zijn op grond van de vorige verkiezingen (2019).
Er waren 22 parti jen.

Uitslagen Provinciale Staten 
WIJDEMEREN

De lijsten 11, 14, 15, 16, 18, 21 en 22 hadden allen minder 
dan 100 stemmen.
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BBB
VVD
Ja21

GroenLinks
Parti j van de Arbeid

D66
CDA

Parti j voor de Dieren
PVV

ChristenUnie
Forum voor
Democrati e

50 Plus
VOLT

Onafh ankelijke 
Politi ek-NH
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2680
2096
863
860
845
824
748
655
609
503
445

395
329
324

250

Lijst Parti j Stemmen

Bij de Waterschapsverkiezingen voor het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht deden 12 parti jen. Hier was de 
opkomst 64%. Ook hier de BBB verreweg de grootste.

Waterschapsverkiezingen
WIJDEMEREN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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VVD
PvdA

Water Nat.
PvdD
CDA

De Groenen
50 Plus

Christen Unie
AWP

Belang v. Ned.
BBB

Rep. Pol. Parti j

2219
1249
1458
939

1149
255
420
694
715
498

3024
27

Lijst Parti j Stemmen

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Het Curtevenne-team bestond 
geheel uit meisjes, onder lei-
ding van tuinvrouw Miranda 
Spaan. Dochter Shenna (10 
jr.) traint regelmatig bij de Kor-
tenhoefse schaakvereniging: 
“Ik vind het een uitdaging om 
als je een loper voorstaat toch 
de partij te winnen.” Dat de 
Kortenhoevers als laatste ein-
digen, maakt niet uit. Het spel 

blijft boeien. Uiteindelijk won 
De Sterrenwachter-2 nipt van 
de Warinschool. Weliswaar 
was het onderlinge resultaat 
4-4, maar over de hele mid-
dag hadden de Loosdrechters 
meer bordpunten (23-18), dus 
mogen zij meedoen aan de 
Regiofinale in Maarssen op 
25 maart. Vermeldenswaardig 
is dat Kayan van dit team de 
beste schaker was, hij won 
alle partijen.

Bedankt
Natuurlijk wil organisator Pa-
trick Kreuning de sponsors be-
danken. Dat zijn Partycentrum 
De Drie Dorpen, Oogmerk Bril-
jant, Garage Schouwstra en 
Zoon en boekhandel CW’76. 
Dankzij hen waren er lekke-
re koekjes en limonade, twee 
fraaie trofeeën en degelijk 
schaakmateriaal.

   

Evaluatie inzameling kerstbomen 2023
REGIO
Afgelopen jaar heeft GAD 
de kerstboominzameling 
anders gedaan dan vori-
ge jaren. Er is één ronde 
huis aan huis inzameling 
geweest in een groot deel 
van de regio. Daarnaast 
hebben we in een aantal 
proefgebieden samenge-
werkt met lokale verenigin-
gen, vooral met inzamel-
punten.

Huis aan huis inzameling
Uit de evaluatie is gebleken 
dat het één keer huis aan huis 
inzamelen geen extra proble-

men heeft opgeleverd. Het is 
een efficiëntere en milieuvrien-
delijkere manier van inzame-
len dan twee keer huis aan 
huis langsrijden.

Proef met verenigingen
Het overgrote deel van de ver-
enigingen dat meedeed aan 
de proef heeft gewerkt met in-
zamelpunten.

Over het algemeen brachten 
inwoners binnen de proefge-
bieden de kerstboom naar het 
inzamelpunt, maar er waren er 
ook die dit te ver vonden. On-
danks de communicatie in de 

maanden december en januari 
gaven sommige inwoners te 
kennen niet goed op de hoog-
te te zijn van de wijzigingen 
in de kerstboominzameling. 
De deelnemende verenigin-
gen vonden het allemaal leuk 
en leerzaam om aan de proef 
deel te nemen. Het overgrote 
deel zou – indien dit herhaald 
zou worden – volgend jaar 
weer meedoen, de geleerde 
lessen meenemend. De in-
komsten vielen soms tegen, 
mede omdat GAD zelf nog 
veel kerstbomen heeft moeten 
ophalen die niet naar het inza-
melpunt waren gebracht.

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

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

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

Deskundig op uw erf, 
thuis in de regio
Deskundig op uw erf, 
thuis in de regio

T  085-4852600 
W www.noordanuspartners.nl  
E  info@noordanuspartners.nl

Vestiging Heteren
Kastanjelaan 18
6666 AD Heteren

Vestiging Barneveld
Stationsweg 60
3771 VH Barneveld

Nevenvestiging Groenekan
Boerderij “Fortzicht” - Voordorpsedijk 35
3737 BL Groenekan

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Deskundig op uw erf, 
thuis in de regio

T  085-4852600 
W www.noordanuspartners.nl  
E  info@noordanuspartners.nl

Vestiging Heteren
Kastanjelaan 18
6666 AD Heteren

Vestiging Barneveld
Stationsweg 60
3771 VH Barneveld

Nevenvestiging Groenekan
Boerderij “Fortzicht” - Voordorpsedijk 35
3737 BL Groenekan

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Deskundig op uw erf, 
thuis in de regio

T  085-4852600 
W www.noordanuspartners.nl  
E  info@noordanuspartners.nl

Vestiging Heteren
Kastanjelaan 18
6666 AD Heteren

Vestiging Barneveld
Stationsweg 60
3771 VH Barneveld

Nevenvestiging Groenekan
Boerderij “Fortzicht” - Voordorpsedijk 35
3737 BL Groenekan

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen: Groenekan, Heteren, Barneveld
T 085-4852600   W www.noordanuspartners.nl   E info@noordanuspartners.nl
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 Flitsraad werd zitting van 3 uur
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Werd er daags voor de ge-
meenteraad nog gespro-
ken over een ‘flitsraad’ met 
enkel hamerstukken, vori-
ge week donderdag duur-
de het toch nog bijna 3 uur 
voordat waarnemend voor-
zitter Jan Willem Nienhuis 
kon afhameren. Hij verving 
burgemeester Larson die 
verhinderd was.

    Naast de hamerstukken zon-
der discussie dook er plots 
een bespreekpunt op, over de 
Rekenkamercommissie. Daar-
naast diende het CDA vragen 
in en waren er 3 moties. Plus 
dat het wethouder Gert Zagt 
veel tijd kostte om de raad te 
overtuigen over een soepele 
gang van zaken bij het Finan-
cieel Herstelplan.

    Hamerstukken
    Zonder discussie gingen de 
19 leden akkoord met 80.000 
euro voor een nieuwe ge-
luidsinstallatie in de raadzaal 

en € 70.000 voor het bureau 
KokxDeVoogd dat de raad zal 
begeleiden om een Toekomst-
perspectief voor Wijdemeren 
op te stellen. Hiervoor moet 
de provincie als toezichthou-
der nog wel toestemming ver-
lenen, aangezien Wijdeme-
ren onder curatele staat van 
Noord-Holland.

    Stand van zaken
    Financieel wethouder Gert 
Zagt vertelde dat de voortgang 
bij de eerste 2 onderdelen van 
het Financieel Herstelplan op 
koers is. De analyse op de 
financiën en die van wet- en 
regelgeving waaraan Wijde-
meren moet voldoen is voor 
95% klaar. Maar over het be-
slissende deel, namelijk de 
oplossingsrichtingen voor een 
financieel evenwicht, vergt 
meer tijd. Dat is gepland voor 
eind mei. Hiermee namen 
opposanten Rosalie van Rijn 
(CDA) en Jan-Jaap de Kloet 
(DB) geen genoegen. Ze wil-
den een lijst van ‘laaghangend 
fruit’ op korte termijn, bezui-
nigingen die sowieso moeten 

worden uitgevoerd. Hoe eer-
der hoe beter. Denk aan de 
eigen bijdrage bij thuiszorg of 
de verkoop van het gebouw-
tje naast de brandweer Loos-
drecht die geld op kunnen 
leveren. Zagt begreep de har-
tenkreten, maar hield vast aan 
zorgvuldigheid. “Geen hap 
snap beslissingen.” Na veel 
heen-en-weer gepraat zegde 
de wethouder toe dat er een 
pakket aan bezuinigingen in 
mei wordt gepresenteerd.

    Ter Sype en vliegveld
    De totale raad drong met een 
motie aan op overleg met 
buurgemeentes De Bilt en Hil-
versum, Vliegveld Hilversum, 
de provincie en andere betrok-
ken partijen om een akkoord 
te bereiken over een andere 
inrichting van het vliegveld. In 
dat geval is er een kans dat 
het grote woningbouwplan Ter 
Sype met 400 woningen als-
nog kan doorgaan. Dat is een 
grote wens, al 25 jaar. Na 10 
jaar kan het luchtvaartbesluit   
worden herzien, met minder 
vliegbewegingen en 2 half- 

verharde start- en landingsba-
nen.

  Groenewoud
    Peter Heeren van het CDA 
vroeg zich af hoe het staat met 
het plan Groenewoud, aan de 
Emmaweg te Kortenhoef. Met 
sanering van de vuilnisbelt, 
de bouw van (water) wonin-
gen, opruimen van rommelige 
bedrijfjes en nieuwe natuur. 

Waarnemend wethouder Els 
Kruijt had in een overleg met 
Noord-Holland alles wat tot 
nu toe gedaan was met een 
power point laten zien. Het 
huidige college van Gedepu-
teerde Staten, dat niet meer 
terugkeert na de verkiezingen, 
zal nog wel in april een besluit 
nemen. Dat wordt spannend 
na al die jaren….   

 Geslaagde benefietavond bij het Lichtbaken
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    Sinds 2021 is Stich-
ting Lichtbaken-Loos-
drecht eigenaar van de 
fraaie voormalige Neder-
lands Hervormde Kerk in 
Oud-Loosdrecht. De stich-
ting wil het rijksmonument 
op duurzame wijze in stand 
houden en gebruiken als 
maatschappelijk en cultu-
reel ontmoetingscentrum. 
Echter, het monumentale 
pand heeft achterstallig 
onderhoud, aangezien het 
de afgelopen jaren niet re-
gelmatig is onderhouden 
en daarom dient geld geïn-
vesteerd te worden in een 
aantal dringende zaken. 
Eén daarvan zijn de hoge 
ramen van het pand aan de 
zuidkant, die flink geleden 
hebben onder de invloed 
van zon, wind en regen.

    Benefietavond
    De kosten voor restauratie 
van de ramen zijn geschat 
op 20.000 euro. Om dit geld 
bij elkaar te krijgen, had het 

stichtingsbestuur bedacht om 
een benefietavond te organi-
seren. Uitgangspunt was om 
50 gasten uit te nodigen, die 
elk 125,- euro zouden betalen 
voor een aangename bene-
fietavond waar men een uitge-
breid 4-gangendiner inclusief 
drankjes kreeg in combinatie 
met live-muziek. De kaartjes 
waren al gauw uitverkocht en 
op afgelopen vrijdag 17 maart 
was het zo ver.

    Hoge kwaliteit
    Voorzitter van de stichting 
Peter Op de Beek vertelt: 
“Natuurlijk wilden we onze 
50 gasten een mooie avond 
aanbieden. Tot ons genoegen 
kwam Piet Kramer van Trai-
teurie Oud Loosdrecht met het 
aanbod om een 4-gangendi-
ner inclusief wijnen kosteloos 
aan te bieden. De muzikale 
alleskunner Paul Poulissen 
verzorgde de muziek met zijn 
Paul Poulissen Quartet, dat 
bestaat uit drummer Gijs Dijk-
huizen, bassist Edwin Corzili-
us en zangers Nathaly Masclé. 
Hun optreden was fenomenaal 
te noemen en de gasten zon-

gen regelmatig mee met de 
zangeres hetgeen de sfeer ze-
ker verhoogde. Daarbij maakte 
organist Jan Jaap Steensma 
de muzikale omlijsting op het 
kerkorgel compleet.”

    De inwendige mens
    Piet Kramer en zijn vrouw 
Jacqueline werden bijgestaan 
door hun eigen team bestaan-
de uit Pascale en kok Patrick 
en een enthousiast team van 
vrijwilligers (Stichting SLOEP). 
Ondertussen werden bin-
gokaarten aan tafel verkocht 
en zo werd extra geld opge-
haald. De bingo werd verzorgd 
door gastheer Nico van Kooij. 
Met verve bracht hij de bingo-
balletjes aan het rollen en 
noemde de nummers op met 
luide stem, zodat iedereen in 
de grote ruimte de getallen 
kon aankruisen op het eigen 
bingoformulier. Het grappige 
was dat degenen, die een prijs 
hadden gewonnen, deze prijs 
tegen opbod aanbood en zo 
extra geld werd ingezameld 
voor de restauratie van de 
ramen. Later werd zelfs een 
kerkbank aangeboden en ge-

kocht door een enthousiaste 
gast.

    Elke bijdrage is welkom
    Peter op de Beek: “De goed 
bezochte benefietavond kun-
nen we een groot succes noe-
men. Het door ons gewenste 
bedrag van 20.000 euro heb-
ben we gehaald. Daar zijn we 
heel blij mee. Echter, onze 
begroting laat zien dat we er 
nog niet zijn. Zo dient de ge-
hele vloer gerestaureerd en 
verhoogd te worden en zo kan 
ik nog wel enkele dingen noe-
men. Vandaar dat we blij zijn 

met elke gift. Op onze website 
www.lichtbaken-loosdrecht.
nl kan men informatie vinden   
inzake het doen van een do-
natie. Wij danken alvast ieder-
een, die een donatie wil doen.” 

 Foto: Waarnemend voorzitter Jan Willem Nienhuis (foto: Douwe 
van Essen)   
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Een asielzoekerscentrum in 
Wijdemeren
Met de stappen die ons col-
lege al met het COA heeft 
gezet lijkt de vestiging van 
een asielzoekerscentrum 
dichterbij te zijn gekomen. 
Wijdemeren zou volgens de 
ontwerp- spreidingswet 93 
asielzoekers moeten opne-
men. Deze wet is er nog niet 
dus het college is voortvarend 
met dit voorstel. Het COA 
overvraagt met 250 en onze 
wethouder Hoelscher biedt 
zelfs 350 plekken aan. De 
wethouder heeft ongetwijfeld 
nobele bedoelingen, maar to-
nen dat je mensen wil helpen 
is iets anders dan politiek de 
juiste afwegingen maken.

Wijdemeren bestaat uit zes 
dorpen die ver van elkaar 
liggen. Wat betekenen 350 
asielzoekers voor een van die 
dorpen, Nederhorst den Berg, 
met 5000 inwoners? Vlakbij 
Wijdemeren komt over enkele 
maanden het ziekenhuister-
rein Tergooi vrij. Ideaal voor 
asielzoekers.

Ik lees dat nog niet zeker is 

dat alle kosten worden ver-
goed. Waarom als gemeente 
weer zo’n te grote broek aan-
trekken à la de Porseleinha-
ven destijds?

Kan onze gemeente dit al-
lemaal managen voor 350 
asielzoekers? Ik heb daar 
grote twijfels over. En hier 
mijn kernpunt: wethouder 
weet u wel zeker dat u de 
asielzoekers wil opbergen op 
zo’n verre, bijna onbereikbare 
plek bij het Nera-gebouw? Is 
dat humaan? Als je goed voor 
mensen wil zorgen neem ze 
dan op in je midden! Waar-
om niet met het COA onder-
handelen om in Wijdemeren 
twee plekken voor 50 mensen 
te ontwikkelen op een voor 
iedereen goed bereikbare lo-
catie?

Ik hoop van ganser harte dat 
ons gemeentebestuur die gro-
te broek deze keer in de kast 
laat liggen.

Renée Wijnen, Nederhorst den 
Berg

   

Wil jij leiding geven bij de 
Energiecoöperatie?
WIJDEMEREN
Eind 2022 hebben we ons 
eerste lustrum gevierd. We 
hebben veel geïnvesteerd in 
het opbouwen van de Ener-
giecoöperatie als bewoners-
organisatie voor energie-
vraagstukken. Nu willen we 
de organisatie regelen voor 
de toekomst. We zijn nog 
minstens tot 2050 bezig met 
de organiseren van de ener-
gietransitie. Daarom zijn we 
nu op zoek naar een stevig 
coördinatieteam dat de dage-
lijkse leiding van de Energie-
coöperatie op zich wil nemen 
en met bewoners wil bouwen 
aan deze toekomst.

We zoeken mensen die elk 
vraagstuk van de energie-
transitie serieus nemen en de 
deskundigheid van de lokale 
samenleving daarvoor benut-
ten. Die zelf niet de grens zijn 
maar steeds weer bewoners 
weten te vinden om met el-
kaar vraagstukken op te los-
sen en verder te komen. We 

zoeken mensen die snappen 
dat we als bewonersorgani-
satie een belangrijke schakel 
kunnen zijn voor de energie-
transitie en verantwoordelijk-
heid blijven nemen voor het 
leggen van relaties met bewo-
ners en het organiseren door, 
voor en met bewoners.

Trio met 4 pijlers
We denken aan een coördi-
natieteam van drie personen 
die verantwoordelijk zijn voor 
de basisorganisatie en de vier 
pijlers: energiebewustzijn, 
energiebesparing, energieop-
wekking en de warmtetran-
sitie. Woon je in Wijdemeren 
en wil je investeren in de 
toekomst van de Energieco-
operatie? Neem dan contact 
op met Anne-Marie Poorthuis 
(0612395394) voor een oriën-
terend gesprek.

AZC
Column

Door: Monique van den Broek

Ik zit tegenover Fahima die, 
samen met haar zus, haar 
verhaal doet. Als jonge vrouw 
studeerde ze geschiedenis in 
Rusland. Na haar studie is ze 
teruggekeerd naar haar thuis-
land, Afghanistan. Om les te 
gaan geven op de universiteit. 
Maar zover kwam het niet. 
Haar land werd overgenomen 
door de Taliban. Ze mocht niet 
meer naar de universiteit, ze 
mocht alleen nog maar thuis 
zitten. Door het raam naar 
buiten kijken. Door dat raam 
zag ze hoe vrouwen werden 
mishandeld. Omdat ze hun 
hoofddoek niet goed droegen. 
Of omdat ze alleen over straat 
liepen. Ze zag hoe een vrouw 
levend, aan een touw, achter 

een jeep werd gebonden en 
met hoge snelheid door de 
straten werd gereden. Tot haar 
lichaam onherkenbaar was 
verminkt. Dood. Ze slaat haar 
ogen neer en haar zus pakt 
haar hand. Ze kan niet meer 
verder praten. Deze twee 
hoogopgeleide vrouwen heb-
ben in de jaren negentig beslo-
ten dit regime te ontvluchten. 
Na een lange, gevaarlijke reis 
kwamen ze aan in Nederland. 
Daar moesten ze lang, heel 
lang met meerdere mensen 
in een kamertje wonen. Tot 
ze hun status kregen. Fahima 
besloot een Stichting op te 
richten om andere vrouwen, 
die getraumatiseerd zijn, op 
te vangen. Ze werkt nu zeven 
dagen in de week, luistert naar 
iedere vrouw die haar verhaal 

kwijt wil en vecht voor een 
veilige plek. ‘s Nachts ligt ze 
wakker. Omdat de beelden uit 
Afghanistan achter haar geslo-
ten oogleden razen.

Deze vrouw steeg boven 
zichzelf uit. Van haar heb ik 
geleerd wat waardigheid is. 
Dagelijks komen vrouwen Ne-
derland in. Vrouwen die zijn 
mishandeld, verkracht, uitge-
huwelijkt, opgesloten. Omdat 
ze vrouw zijn. Ik weet dat ik 
niet aan Fahima kan tippen. 
Maar ik kan op zijn minst pro-
beren haar waardigheid na te 
streven door er te zijn voor de 
vrouwen die onze gemeente 
gaat ontvangen. Zoals iedere 
zichzelf respecterende vrouw 
dit zou doen.

   

Ingezonden brieven

AZC betere verdeling
Jammer dat het gesprek over 
het AZC in Nederhorst den 
Berg regelmatig verwordt tot 
‘voor’ of ‘tegen’. De zorgen die 
veel mensen hebben, gaan 
vooral over het aantal dat je 
op 1 plek onderbrengt. Naar 
rato zou het hetzelfde zijn om 
in Amsterdam 68.000 asiel-
zoekers onder te brengen. 
Kijk naar de draagkracht van 
je omgeving op bijvoorbeeld 
voorzieningen (GGZ, huisart-
sen, winkels, openbaar ver-
voer, openbare orde). Het gaat 
bij de meesten niet om het 

uitgaan van het slechte van 
de mens, het gaat om een in-
schatting van de situatie. Een 
deel van de groep asielzoe-
kers is logischerwijs getrau-
matiseerd, heeft soms moeite 
om aansluiting te vinden bij 
de andere manier van leven 
in Nederland of ervaart stress 
over het lange wachten op dui-
delijkheid. Dat heeft aandacht 
en zorg nodig. Bovendien is 
deze locatie afgezonderd van 
de rest van de regio. De ge-
meente Wijdemeren zou 93 
asielzoekers moeten opne-

men. Als we ruimte hebben 
voor meer, laten we die dan 
vooral inzetten. Maar op een 
manier dat er een verdeling 
komt waardoor asielzoekers 
echt opgenomen kunnen wor-
den in hun directe omgeving 
en een gemeenschap dit met 
de beschikbare voorzieningen 
kan dragen. Juist om te voor-
komen dat ergernissen, frus-
traties, verveling en onderling 
onbegrip straks onnodig toe-
nemen.

Mevr. M. Moos
   

AZC schokkend nieuws
Dat Wijdemeren 350 asielzoe-
kers gedurende 10 jaar zou op-
nemen, vind ik schokkend. Het 
grote aantal en de zeer lange 
periode gaan alle grenzen van 
Wijdemeren te buiten. Het Rijk 
zou alle kosten vergoeden, 
maar de voorziene startkosten 
gaan na verloop van tijd over 
in structurele kosten en ver-
plichtingen. Tien jaar betekent 
dat de asielzoekers niet weg 
gaan, hier blijven, gezinsher-
eniging, gezinsuitbreiding en 
des te meer beslag leggen op 
huisvesting, bijstand financieel 
en anderzijds en onderwijs. 
De gemeente kan nu nauwe-

lijks het hoofd boven water 
houden, organisatorisch noch 
financieel.

Voorts, het NERA-gebouw 
heeft op het eerste gezicht 
weinig omwonenden, maar 
laten we ons niet vergissen: 
asielzoekers zijn gewend 
mijlen ver te lopen, dus heel 
Nederhorst, Ankeveen en 
Kortenhoef moeten betrokken 
bij de procedure. Alleen een 
bijeenkomst, klankbordgroep 
etc. voor de direct omwonen-
den is echt te kort door de 
bocht. Heel Wijdemeren zal de 
(nadelige) gevolgen van deze 

instroom nog jarenlang onder-
vinden. Dit alles nog afgezien 
van problemen, incidenten 
tussen asielzoekers onderling, 
met AZC-personeel en met de 
omgeving, kortom veiligheid.

Laat Wijdemeren met beide 
benen op de grond aan de 
wettelijke verplichting voldoen: 
90 asielzoekers voor 1 à 2 
jaar, dan is de kans van slagen 
groter. Dus, alles op alles zet-
ten om zo snel mogelijk dit uit 
grootheidswaanzin ontsproten 
plan van tafel te krijgen!

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

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

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

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

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

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

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Stressless® Paris

GRATIS 
PARKEREN
direct voor 

de deur!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

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

Easysit D83

Easysit S80

Easysit D400 Easysit D62

Lees hoe klanten ons waarderen: www.easysit.nl/referenties

Easysit D64

450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit DS703



Loosdrecht
Rading 146

BLIJ MET 
EEN BONI 
IN DE 
BUURT



VERSE VLEESWAREN

• Beenham

• Roasted porc rib

• Fricandeau gekruid

• Zeeuws spek

100 gram voor maar € 1,99

• Grillworst aan een stukje, diverse soorten

100 gram voor maar € 0,99

VERSE VIS
• Gerookte makreel

per stuk voor € 2,49

AANBIEDINGEN
VAN 22 T/M 28 MAART

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

SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

VERS VLEES

• Riblappen

1 kilo voor € 8,98

• Hamlappen 

700 gram voor € 4,99

• Kipdrumsticks naturel of gekruid

500 gram voor € 2,59

• Runderpoulet, -schenkel of -soeppakket

250 gram voor € 2,79

• Speklappen

500 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

• 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

• Gemarineerde kipfilet
700 gram voor € 5,00

VERSE VLEESWAREN
• 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
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Open dag bij Cornelis Tromp
HILVERSUM
Roeivereniging Cornelis 
Tromp houdt op 1 april 
open dag van 13.00-17.00 
uur. De vereniging richt 
zich hierbij op volwasse-
nen maar ook op jeugd en 
junioren van tussen de tien 
en achttien jaar. Tijdens de 
coronatijd was er nauwe-
lijks instroom van nieuwe 
leden, waardoor er op dit 
moment helemaal geen 
wachtlijst is. De lente is 
een mooie tijd van het jaar 
om met roeien te beginnen.

Een van de paradepaardjes 
van Tromp is de wedstrijd-
groep, waaruit regelmatig 
grote talenten voortkomen. 
Zo werd tijdens de sportver-
kiezing van de gemeente Hil-
versum, op 9 maart, Floor van 
Ommeren, uitgeroepen tot 
talent van het jaar. Ze werd 
afgelopen zomer Nederlands 
kampioen in de meisjes dub-
belvier onder 17 jaar. Floor 
begon haar roeicarrière bij de 
jeugd van Tromp, waar ze ook 
al een leuke tijd beleefde.

Zelf roeien
Zowel jeugd als junioren met 
sportambitie zijn welkom. 
Maar ook voor volwassenen 
is Tromp een mooie, sportie-
ve en gezellige vereniging. 
Tijdens de open dag kan ie-

dereen zelf eens in een bootje 
stappen, of je de roeisport nu 
al beheerst of niet. Dat kan in 
een eenmansboot of in een 
boot voor vier personen, en 
ieder halfuur is er een ergo-
meterwedstrijdje (op de roei-
machine). Natuurlijk is het ook 
leuk om te zien welke facili-
teiten de roeivereniging heeft, 
zoals een moderne vloot met 
boten voor beginners en ge-
vorderden, een trainingsruim-
te en een gezellige soos met 
een heerlijk terras. Het roeiwa-
ter, het Hilversums Kanaal en 
aangrenzend plassengebied, 
is geschikt voor iedereen.

Overigens is roeien in veel ge-
vallen ook voor mensen met 
een lichamelijke beperking 
een goede sport. Tromp heeft 
een speciale groep instruc-
teurs en speciaal roeimateriaal 
voor het aangepast roeien.

Roeien doe je samen of alleen, 
maar door de gezellige sfeer 
op de vereniging en in de in-
structiegroepen voelt het voor 
veel Trompers als een team-
sport. Een sport die iedereen 
ook een proeflidmaatschap 
kan bieden voor de periode 
van drie maanden.

Meer informatie op: www.
ctromp.nl.

   

Donateurswerving de   
Zonnebloem
WIJDEMEREN
Komende weken kunnen wer-
vers voor donateurs voor de 
Zonnebloem langs de deuren 
komen in heel Wijdemeren. 
De wervers zijn enthousiaste 
studenten en zullen duide-
lijk te herkennen zijn aan hun 
donkergrijze winterjas en witte 
reflecterende hesjes met Zon-
nebloemlogo, Zonnebloem 
keycord, hebben altijd een ID 

en een tablet/ ipad bij zich. Zij 
vragen om een vast bedrag 
per maand, en zullen nooit om 
een contante betaling vragen 
of deze aannemen. Ze werken 
van 12.00 tot 21.00u.

Mocht u nog twijfelen dan kunt 
u altijd kijken bij de website 
geefgerust.nl van het CBF 
(toezichthouder Erkende Doe-
len).

Afsluiting jeugdschaatsen met een 
diploma
Door: Marysia van der Vliet

LOOSDRECHT
Na een halfjaar trainen 
werd het schaatsseizoen 
’22- ‘23 traditiegetrouw af-
gesloten met het diploma 
schaatsen. Alle 150 kinde-
ren van Jeugd Schaatsen 
Loosdrecht stonden op 11 
of 18 maart aan de start 
op de Vechtse Banen in 
Utrecht om af te rijden voor 
hun diploma.

Met een gespannen, maar 
ook blij gezicht begonnen de 
kinderen, zoals altijd, met de 
slalomproef. Op een uitgezette 
baan moest er zo snel moge-
lijk heen en weer geslalomd 
worden. Een oefening waarbij 
niet alleen snelheid maar ook 
de behendigheid op de schaats 
van belang is. Gevolgd door de 
start- en remproef. Hierbij is het 
van belang dat er zo snel mo-
gelijk heen en weer geschaatst 
wordt om een goede tijd neer te 
zetten. Aan de hand van de tij-
den van deze twee onderdelen 
worden de kinderen ingedeeld 
voor het rondes rijden.

Rondjes
Met het rondes rijden wordt er 
in 3 groepen gestart. De SP-, 
A- en B- rijders gevolgd door 
de C-rijders en als afsluiting 
van de avond de D-, E- en 
F- rijders. Deze letters corres-
ponderen met verschillende di-
ploma’s. En aan al deze letters 
zitten rondes verbonden die 
minimaal gereden moeten wor-
den om een bepaald diploma te 

behalen. De kinderen starten in 
een grote groep tegelijk samen 
met de andere verenigingen. 
Voorop wordt er geschaatst met 
een touw. De kinderen moeten 
hun best doen hier dicht achter 
te blijven en zo het totale aan-
tal rondes van hun groep uit 
te rijden. De uitdaging zit erin, 
dat het tempo steeds omhoog 
gaat en je niet te ver achterop 
de groep mag raken. De kinde-
ren van JSL hebben uitstekend 
meegeschaatst en velen heb-
ben zichzelf verbaasd met het 
aantal rondjes dat ze reden.

Diploma’s
Na 3 coronajaren was het ook 
weer een fantastisch gevoel dat 

alle ouders, familie en vrienden 
weer konden komen kijken. 
Onder begeleiding van een luid 
applaus werden de kinderen 
de eindstreep over getrokken. 
Alle kinderen hebben hun best 
weer gedaan voor een mooi 
diploma. Het is voor de kinde-
ren nog even afwachten welk 
diploma ze gehaald hebben. 
Die krijgen ze tijdens de di-
plomauitreiking op 1 april a.s. 
(geen grap). Maar één ding is 
duidelijk, iedereen mag weer 
trots zijn op zichzelf! Al met al 
waren het 2 gezellige en spor-
tieve avonden, waarop weer 
mooie prestaties geleverd zijn. 
Een mooie afsluiting van weer 
een mooi schaatsseizoen!

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van GooiTV 
vanaf woensdag 22 maart. De 
burgemeester van Hilversum, 
Gerhard van den Top is 1 jaar 
burgervader. In het programma 
In Derde Termijn neemt Ruud 
Bochardt met hem het afgelo-

pen jaar door en kijkt vooruit 
naar de komende periode. In 
TV Magazine is er onder ande-
re aandacht voor schoolvoetbal 
bij BFC in Bussum, de opening 
van de brandweerkazerne in 
Muiden, de komst van een 
AZC in Nederhorst den Berg, 

NLDoet en de Comeniusdag. 
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’.

Foto: Floor en Joy, 2 toptalenten

  

Wat gaan we doen? 
loosdrechtsplassengebied.nl
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Rotary 100 jaar in Nederland actief
NEDERHORST DEN BERG
Wat was dat voor een bij-
eenkomst, zondagochtend 
12 maart, op het Willie Das 
Plein in Nederhorst? Om 
10 uur verzamelden zich 
allemaal mensen met gele 
hesjes aan. Dit keer geen 
protest, maar een gezellige 
samenkomst van allemaal 
Rotary-mensen om het 
100- jarig bestaan van Ro-
tary in Nederland te vieren.

De eerste Rotaryclub in ons 
land was Amsterdam, maar 
om het toch in heel Nederland 
te vieren is er een bakfiets-es-
tafette georganiseerd. Alle Ne-
derlandse Rotaryclubs doen 
mee aan die estafette (een 
tocht van 5000 km langs alle 
500 Nederlandse clubs) en op 

12 maart was RC Wijdemeren 
aan de beurt.

De bakfiets werd naar ons toe-
getrapt door RC Abcoude-Vin-
keveen en werd begeleid door 
een 10-tal leden op de fiets, 
waaronder de burgemeester 
van De Ronde Venen (waar 
Abcoude en Vinkeveen deel 
van uitmaken), Maarten Di-
vendal. Die had het startschot 
gegeven in Abcoude en vond 
het zó gezellig dat hij lekker 
meefietste.

Lid worden?
In Nederhorst werd de 
100-jaar-Rotary bakfiets op-
gewacht door een grote groep 
leden van Rotary Club Wijde-
meren. Na een toespraakje 
van de clubvoorzitter Marilyn 

Newalsing was het wethouder 
Els Kruijt van Wijdemeren die 
het woord voerde. Els Kruijt 
is een van de medeoprichters 
van RC Wijdemeren en wist 
enkele anekdotes te vertellen 
uit de beginperiode. Daarna 
was het aan Job Gutteling, 
jongste lid van RC Wijdeme-
ren en volgend jaar de voorzit-

ter, om de bakfiets (gevuld met 
twee zonen) verder te brengen 
naar Breukelen. Alle mensen 
op het Willie Das Plein gingen 
daarna gezellig bij het Spieg-
helhuys een kop koffie drinken 
op de leuke happening. Ook lid 
worden van Rotary? Dat kan, 
neem dan contact met ons op 
via info@rotarywijdemeren.nl

   

Concert Participatiekoor Alzheimer
HILVERSUM
Ontspanning bieden en 
verbindingen laten ont-
staan, is naast het informe-
ren een van de belangrijk-
ste doelen van Alzheimer 
Nederland, afdeling Gooi 
& Omstreken. Daarom no-
digen wij u graag uit voor 
een bijzonder concert van 
het Participatiekoor ’t Gooi 
en wel op zaterdagavond 
25 maart om 20.00 uur in 

de Bethlehemkerk, Hilver-
sum.

Het Participatiekoor ’t Gooi is 
door Stichting Mantelzangers 
opgericht als een koor voor 
mensen met een haperend 
brein en ondersteunende zan-
gers. Een derde van de zan-
gers heeft een vorm van de-
mentie. Zij zingen samen met 
mantelzangers en het Jeugd-
koor Spaarne de hoogtepun-

ten uit de Matthäus Passion 
van J.S. Bach. Het koor wordt 
begeleid door een orkest van 
twaalf professionele instru-
mentalisten en de dirigent is 
Piet Philipse.

MEER ZANG,
MINDER ZORG

Kaarten
Bethlehemkerk, Loosdrecht-
seweg 263, Hilversum. De 

kaartjes worden aangeboden 
door Alzheimer Nederland Af-
deling Gooi & Omstreken. U 
kunt reageren per email naar 
de secretaris, gooi@alzhei-
mervrijwilligers.nl met vermel-
ding van uw adres. Vervolgens 
sturen wij per post en zonder 
kosten een of twee kaarten 
aan u toe. Voor meer informa-
tie kunt u ook bellen met Arend 
Plomp : 06 -1509.4072.

   

Themacafé Tea & Tablets
LOOSDRECHT       
Op woensdag 5 april is 
er tussen 10.00 en 12,00 
uur een Themacafé Tea & 
Tablets in de Bibliotheek 

Loosdrecht. Verzorgd door 
SeniorWeb.   

Onder het genot van thee en 
koekjes kun je kennismaken 

met je tablet. Je krijgt uitleg 
over je tablet, wat je ermee 
kunt doen, en uiteraard ga je 
zelf aan de slag om te ervaren 
hoe leuk en makkelijk het is! 

Beeldbellen, spelletjes spelen, 
mailen en administratie: het 
behoort allemaal tot de moge-
lijkheden.

   

Nieuw talent in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 25 maart a.s. 
kan er zomaar geschiede-
nis geschreven worden in 
De Dillewijn in Ankeveen. 
Het Amsterdams Klein-
kunst Festival presenteert 
dan 3 van de 6 halvefina-
listen van de AKF Sonne-
veldprijs 2023. Bijna altijd 
stond de uiteindelijke win-
naar ook al in De Dillewijn 
op de planken. Dus: mis 
het niet. Wie kunt u gaan 
zien:

 

Clara van Kempen
Clara van Kempen is gebo-
ren en getogen in Amsterdam. 
Ze speelt, schrijft en zingt. In 
2021 studeerde ze af aan de 
Koningstheater Academie in 
Den Bosch. Het materiaal dat 
ze sindsdien maakt is kwets-
baar, maar zonder zelfmede-
lijden. Geëngageerd en soms 
hard, poëtisch, maar ook eer-
lijk.

Efdé&Efdé
De broers Efdé en Efdé 
vormen het komische duo 
Efdé&Efdé. In hun act laten ze 

zien dat willen altijd belangrij-
ker is dan kunnen. De één is 
de oudste, de ander de jong-
ste. De één heeft kort haar, de 
ander lang. De één woont bij 
zijn ouders, de ander op zich-
zelf. De één heeft de wil, de 
ander het talent. De één ver-
zint alles, de ander regelt al-
les. De één schreef dit tekstje, 
de ander verzon het. De één is 
Efdé, de ander &Efdé.

Luuk Ransijn
Luuk Ransijn is 22 jaar en 
komt uit Alkmaar. Van jongs 
af aan is hij bezig met het ma-

ken van muziek en theater. De 
afgelopen jaren heeft hij vlieg-
uren gemaakt bij verschillende 
festivals en cabaretpoeltjes. 
Luuk stond in de finale van het 
Amsterdams Studenten Caba-
ret Festival, won de publieks-
prijs op het Griffioen de Stoep 
Cabaret Festival en speelde 
in 2019 als voorprogramma 
van Sara Kroos. Hij is blij om 
bij het Amsterdams Kleinkunst 
Festival weer nieuwe stappen 
te mogen zetten.

Zaterdag 25 maart. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten á €1.

Aanmelden:
max. 14 dagen van tevoren; 
redactie@dunnebier.nl; redactie@dunnebier.nl; redactie@dunnebier.nl
alleen incidentele bijeenkom-
sten; geen commerciële
activiteiten; alleen voor
Wijdemeren.

23-03 16.00 Afscheid huisarts 
Visser Huisartsenpraktijk Ldr.

23-03 20.15 Muzikaal- literaire 
avond Rusland Oude Kerkje, 
K’hoef

25-03 10.00 ARTV (tennis) 
kennismaking Naast Martinus-
kerk, A’veen

25-03 en 26-03 10.00 Open 
dag modeltreinen K’hoefsedijk 
85F, K’hoef

25-03 14.00 IVN- wandeling                                            
Muziektent Willie Dasplein, NdB.

25-03 20.15 Amsterdams Klein-
kunst Festival Theater De 
Dillewijn, A’veen

26-03 15.00 Trio Lataster                                                  
Vermeulen Art, Zodde 20, Ldr.

26-03 15.30 Skazka Kwartet                                           
Jagthuis, Middenweg 88, NdB.

27-03 18.15 Kennismaking 
Rotary Club Spiegelhuys, NdB.

31-03 20.00 COM-Missie Pas-
sie-en Pasenconcert Sijpekerk, 
Nw. Ldr. dijk, Ldr.

03-04 18.15 Kennismaking 
Rotary Club Spiegelhuys, NdB.

05-04 10.00 Themacafé Tea & 
Tablets Bibliotheek, L’drecht

15-04 11.00 Excursie HK NdB.                                           
Naar Amsterdam

15-04 20.15 Benefietconcert 
Lichtbrug De Dillewijn, A’veen

15-04 Feest 10 jaar Volleybal NdB

15-04 20.00 Concert 10 jaar 
koor Fun4All Morgenster, 
Seinstr. H’sum       

19-22 20.00 4x Toneel DSO, 
Gebroken IJs De Blinker,
Parklaan 5, K’hoef

23-04 14.00 Matinee Toneel 
DSO, Gebroken IJs De Blinker, 
Parklaan 5, K’hoef

Agenda
WIJDEMEREN



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

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden 
mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om een 
compleet advies te geven, aangepast aan de wensen en 
maten die het beste bij u en uw woning passen.

Inbouwapparatuur
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasmachines, 
koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld tot 
een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt 

van inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn bij het 
vervangen van oude apparatuur en extra service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet winkels te ver en keukenzaken verkopen 
liever nieuwe keuken’. Als er aanpassingen gedaan moeten worden 
aan de waterleiding, de elektra of de keukenkastjes dan doet 
onze vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen vooraf 
afgesproken kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze 
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor niets onze 
slogan. Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop 
snel en op een tijd die u het beste schikt. Daarbij bieden wij service 
die verder gaat dan het leveren van uw apparatuur. Mocht u na de die verder gaat dan het leveren van uw apparatuur. Mocht u na de 
levering een vraag of storing hebben, dan kunt u ook een beroep levering een vraag of storing hebben, dan kunt u ook een beroep 
op ons doen. 

Blijvende service en aandacht


