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 Crazy Chef Traiteur 
feestelijk geopend in 
Loosdrecht
    Tekst en foto: Frank Scheers

    LOOSDRECHT
    Op 3 maart jl. werd Cra-
zy Chef Traiteur geopend 
door de sympathieke loco-
burgemeester en wethou-
der Els Kruijt. Ze had voor 
de gelegenheid een flinke 
bos bloemen meegeno-
men en mocht na haar toe-
spraak de zaak officieel 
openen onder belangstel-
ling van vele genodigden.

    Om de opening extra luister 
bij te zetten, had horecaon-
dernemer Niels Roborgh de 
deur van de winkel afgezet 
met papieren pamfletten waar 
Els Kruijt zich doorheen mocht 
bewegen om vervolgens de 
nieuwe Traiteur in Loosdrecht 

als geopend te verklaren. Een 
mooie geste tijdens deze spe-
ciale VIP-opening waar een 
DJ zorgde voor aangename 
muziek en men de heerlijkste 
hapjes kon proeven in com-
binatie met gekoelde alcoho-
lische en non-alcoholische 
drankjes. Diverse vuurkorven 
gaven extra sfeer tijdens de 
drukbezochte opening.

    Crazy Chef
    Niels Roborgh en zijn team, 
onder wie Niek Majong, Bian-
ca Heelein en Clemens Mo-
lenkamp, hebben jarenlange 
ervaring in de uitdagende we-
reld van de catering. 

    Als je naar hun website www.
crazychef.nl gaat, kun je al 
hun culinaire ervaringen le-

zen en genieten van de fraaie 
bijbehorende foto’s.

    Niels Roborgh: “Wij zijn heel 
blij met onze vestiging aan de 
Frans Halslaan 15 in Loos-
drecht. Een mooie plek voor 
een traiteur. Goed bereikbaar 
en prima parkeermogelijkhe-
den. Kijk, wij deden al heel 
veel in de catering, zoals het 
cateren bij bedrijven en par-
ticulieren, onze dienstverle-
ning als Private Chef, onze 
Outdoor experience, Private 
weddings en dergelijke. Op 
ons verlanglijstje stond ech-
ter ook het starten als traiteur. 

Vrij vertaald, is een traiteur 
een kok, die maaltijden bereid 
voor klanten, die de maaltijd 
komen ophalen om vervol-
gens de heerlijke spijzen thuis 
te consumeren. Een traiteur 
biedt haar klanten gemak. Op 
het moment dat je geen zin 
hebt om thuis te gaan koken, 
maar ook niet in een restau-
rant wil gaan dineren, staat de 
traiteur voor je klaar. Altijd met 
verse producten en ingrediën-
ten en een veelvoud aan mo-
gelijkheden qua aanbod en 
smaak. Aangezien wij open 
staan voor alles wat te maken 
heeft met optimale culinaire 

belevingen voor onze klanten 
is ons motto ‘Niets is te
Crazy!’ En daar houden we 
ons graag aan.”

    Uitgebreid assortiment
    Tijdens de opening werd een 
uitstekend voorbeeld gege-
ven van hetgeen de klanten 
kunnen verwachten. Verse 
pizza, flink belegde broodjes, 
Mediterraanse delicatessen, 
lokaal vlees, vegan hapjes, 
pinda’s, olijven, mooie char-
cuterie, stamppotjes, diverse 
smaakvolle kwaliteitskazen, 
zelf geïmporteerde pasta uit 
Italië, subtiele wijnen, heer-
lijke zoetwaren en desserts. 
Te veel om op te noemen. Op 
dinsdag 7 maart ging de am-
bitieuze Traiteur Crazy Chef 
open voor z’n klanten. Ben je 
al bekend met het fenomeen 
‘traiteur’ of wil je voor het eerst 
ervaren hoe prettig het is om 
je culinair te laten verwennen 
door een traiteur? Ga eens 
langs bij Crazy Chef Traiteur. 
Het adres: Frans Halslaan 
15 in Loosdrecht. Telefoon: 
06 44895884. E-mailadres: 
info@crazycheftraiteur.nl. 
Website: www.crazychef.nl.   

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

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!
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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
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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?

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gevraagd Oud ijzer

06-25514689

Voor ons gezellige eetcafé de 
Theebuik

Voor ons gezellige eetcafé de 
Theebuik
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, bij Watertuin 
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, bij Watertuin 
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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, 
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Het gaat om de vrijdag, 

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

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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

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

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

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

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 9 maart  t/m woensdag 15 maart.

SUPERMALSE PEPERSTEAKS

GEVULDE KIPPENDIJEN
met roomkaas en spek, ovenklaar

PIKANTE GRILLWORST
met Jalapeno en Cheddar

GEBRADEN MOSTERDROLLADE

BIEFSTUKSCHOTEL

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€ 2,98
€ 1,98

€ 1,75

€ 2,49
€ 1,98

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

Vrijdag - Zaterdag:

Hele week:

ovenschotel met gebakken malse biefstuk, champignons, verse 
groenten en romige aardappelgratin. Natuurlijk uit eigen keuken
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Jan-Jaap de Kloet op weg door Noord-Holland
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Een lijsttrekker voor de 
Provinciale Staten (PS) 
van Noord-Holland uit een 
van de zes Wijdemeerse 
dorpen is nog nooit eer-
der vertoond. Uniek! Voor 
Jan- Jaap de Kloet dus een 
eer om als nummer 1 van 
Onafhankelijke Politiek 
Noord- Holland (OP- NH) te 
strijden voor een of meer 
van de 55 zetels van PS in 
Haarlem.

Een jaar geleden maakte de 
Kortenhoever kennis met OP-
NH dat een bundeling is van 
20 lokale partijen in de provin-
cie. “Het idee sprak mij zeer 
aan, om de krachten van lo-
kale partijen te bundelen voor 
de provinciale verkiezingen 

op 15 maart. Bijna 40% van 
de Noord-Hollanders stemde 
lokaal bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen. Het lokale 
geluid moet dus doorklinken 
in Haarlem.” Uiteraard maakt 
Dorpsbelangen, waarvan De 
Kloet nu raadslid is, deel uit 
van het conglomeraat van lo-
kalo’s. De Lokale Partij, met 8 
zetels de grootste in Wijdeme-
ren, doet nog niet mee. Maar 
De Kloet weet ‘dat er wel po-
sitief wordt gedacht over de 
uitgangspunten van OP-NH.’

Belang provincie
De Statenverkiezingen trek-
ken over het algemeen veel 
minder kiezers dan Tweede 
Kamerverkiezingen. Toch 
gaat de provincie over veel 
zaken waar wij als inwoners 
mee te maken hebben. Wo-
ningbouw, de infrastructuur 

van bijvoorbeeld provinciale 
wegen, de maatregelen rond-
om de stikstofproblematiek en 
zoals we weten het financiële 
toezicht op de gemeenten. 
Zoals bekend waren plaatse-
lijke politieke partijen niet blij 
met beperkende maatrege-
len tegen woningbouw vanuit 
Haarlem. Jan-Jaap de Kloet 
had daar als voormalig wet-
houder Ruimtelijke Ordening 
(2018-2022) herhaaldelijk mee 
te maken. Toch blijft hij con-
structief: “Ik heb de provincie 
nooit als vijand gezien, wel als 
serieuze gesprekspartner, met 
wie je op basis van inhoude-
lijke argumenten het gesprek 
aangaat.”

Stemadvies
Er doen 23 partijen mee aan 
de Statenverkiezingen op 15 
maart. De Kloets partij OP-NH 

is lijst nr. 19. Natuurlijk wil de 
lijsttrekker   best   een   stem-
advies geven: “Gezien de ba-
sis van OP-NH en de lijst van 
kandidaten – die bijna alle-
maal veel bestuurlijke ervaring 
hebben – is het een stabiele 
partij die oog heeft voor de 
problematiek in de kleinere 
gemeenten. Neem bijvoor-
beeld bereikbaarheid en de 
busverbindingen. Bij ons in 
Wijdemeren een pijnpunt. Ook 
in andere gemeenten is dat 
het geval. De provincie gaat 
daarover omdat zij de conces-
sies verleent aan busmaat-
schappijen.” De kans dat lijst 
19 daadwerkelijk een plekje in 
Haarlem verovert, lijkt niet al 
te groot. Dat neemt niet weg 
dat Jan-Jaap de Kloet de afge-
lopen weken met passie door 
Noord-Holland heeft getoerd. 
Met spreekbeurten, gesprek-

ken op straat en interviews op 
regionale zenders heeft hij ge-
tracht de Noord-Hollanders te 
motiveren om lokaal te stem-
men. Wie weet lukt het! “Mocht 
ik een zetel krijgen in de Pro-
vinciale Staten zal ik daar mijn 
tijd en energie voor inzetten. 
En zal ik de gemeenteraad 
van Wijdemeren verlaten.”

Foto: Marjolijn Lamme
   

Woonlasten stijgen met 43 euro
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een onderzoek van 
de Vereniging Eigen Huis 
blijkt dat de woonlasten 
in Wijdemeren stijgen met 
43 euro, oftewel 4,2 %. 
Daarbij uitgaande van de 
gemiddelde WOZ- waarde 
van 537.724 euro voor een 
woning in de zes dorpen. 

In heel Nederland gaan de 
totale woonlasten met 3,7 
% omhoog.

In De Telegraaf staat dat de 
stijging van de gemeentelij-
ke woonlasten meevalt. “De 
vrees was dat het meer zou 
zijn, als je kijkt naar de infla-
tie die zo hoog is opgelopen”, 
zegt woordvoerder Hans 
André de la Porte. De Ver-

eniging Eigen Huis deed zijn 
jaarlijkse onderzoek naar de 
lastenontwikkeling in alle 342 
Nederlandse gemeenten. In 
Wijdemeren komen de gemid-
delde woonlasten neer op € 
1207,27 per huishouden. Wie 
kleiner woont, betaalt min-
der en uiteraard, woon je in 
een dure villa, dan betaal je 
meer. De woonlasten zijn op-
gebouwd uit 3 onderdelen. De 

gemiddelde ozb-belasting op 
panden bedraagt € 617,31 (+ 
6,5%). Verder is de afvalstof-
fenheffing ook gestegen met 
3,10% : 354,96 euro. Tot slot 
bleef de rioolheffing hetzelfde 
als in 2022, namelijk 235 euro.

Buren
In Hilversum stegen de woon-
lasten met 2,1%, dat komt 
neer op een gemiddelde van 

845 euro. Ook in Gooise Me-
ren, (Bussum, Naarden, Mui-
den en Muiderberg), woon je 
goedkoper dan in Wijdemeren, 
namelijk 949 euro. Overigens 
wel een stijging van 5,9 %. In 
Laren is de doorsnee WOZ- 
waarde hoog, namelijk ruim 
895.000 euro en dus betaalt 
men daar € 1439.

   

Gezocht!
WIJDEMEREN
Voor ons project ‘Eerste 
hulp  bij  stijgende energie-
lasten’ zijn wij op zoek naar 
mensen die het leuk vin-
den om bewoners op een 
laagdrempelige manier te 
helpen met het besparen 
van energie.

(GEEN ERVARING OF 
KENNIS NODIG!)

Wat gaat u doen?
U gaat samen met een ver-
trouwenspersoon van de 
Energiecoöperatie op bezoek 
bij bewoners die om onze hulp 
hebben gevraagd bij het om-
laag krijgen van de energiere-
kening. We kijken samen met 
de bewoners naar het ener-
gieverbruik en de staat van 

de woning en wat wij kunnen 
doen om te helpen besparen 
op energie. We kunnen gra-
tis kleine energiebesparen-
de maatregelen leveren en 
plaatsen zoals bijvoorbeeld de 
radiatorfolie, tochtband en led-
lampen maar ook maatwerk is 
mogelijk. Zo leveren we ook 
wel eens infraroodpanelen of 
vervangen we een heel oud 
apparaat. Het is zeer divers en 
dankbaar werk!

Wat vragen we?
Ben je ten minste één dag per 
week beschikbaar om in te 
delen voor de huisbezoeken? 
Vind je het leuk om mensen te 
helpen? Heb je geen proble-
men met het doen van lichte 
klusjes zoals bijvoorbeeld het 
aanbrengen van radiatorfolie 

of tochtband? Dan zijn we op 
zoek naar jou!

Wat bieden we?
Naast het werken met een 
heel gezellig team, bieden wij: 
een opleiding tot energiecoach 
(5 weken 1 dagdeel per week) 
; een workshop over het effec-
tief inzetten van kleine ener-
giebesparende maatregelen; 
een workshop communicatie; 
een training voor het werken 
met de warmtecamera; een 
kluskoffer

Zo ga je goed voorbereid op 
pad! Geïnteresseerd?! Neem 
dan contact op met Marjolijn 
Bezemer: 06 4854 5227.
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Nieuws van de huisartsenpraktijk
Terugbelafspraak

LOOSDRECHT
Recent las u al in de 
Nieuwsster over de veran-
deringen die we in de prak-
tijk aan het doorvoeren 
zijn om aan u allen zo goed 
mogelijke zorg te kunnen 
blijven leveren. 

Een van de veranderingen is 
de terugbelafspraak. Voorop 
staat dat de praktijk altijd be-
reikbaar blijft, maar op een 
andere manier dan voorheen. 
Voor levensbedreigende 
spoed tussen 8 en 17 uur belt 
u de praktijk en maakt u keuze 
1 van het telefoonmenu.

Vanaf 6 maart krijgt u, als u 
tussen 8 en 12 uur ’s ochtends 
de praktijk belt, de keuze om 
te wachten tot u de assistente 
aan de lijn krijgt, of om terug-
gebeld te worden. Ook tussen 
12 en 15 uur ’s middags kunt 
u een afspraak maken om te 
worden teruggebeld door de 
assistente. Van 15 tot 17 uur 
kunt u worden teruggebeld, of 
een terugbelafspraak voor de 

volgende werkdag maken.

Dit betekent dat u alleen in de 
ochtend een huisbezoek voor 
dezelfde dag kunt aanvragen. 
De assistentes doen ’s mid-
dags spreekuur voor het uit-
spuiten van oren, maken van 
uitstrijkjes, behandelen van 
wonden, geven van injecties 
enzovoort.

   

Besparen op gasgebruik met    
waterzijdig inregelen
WIJDEMEREN
Waterzijdig inregelen gaat 
over het beter functioneren 
van je verwarming. Zorgen 
dat het warme water effici-
enter door je verwarmings-
installatie stroomt. Daar-
mee bespaar je energie en 
verhoog je het comfort. 

Sinds kort heeft de Energie-
coöperatie een innovatief 
systeem waarmee energie-

coaches in ca. 1 tot 1,5 uur 
de waterzijdige inregelstaat 
van de verwarmingsinstallatie 
kunnen meten en waar moge-
lijk direct kunnen inregelen of 
een gerichte vraag kunnen for-
muleren voor een installateur. 
Interesse? Waterzijdig inrege-
len is een winteractie, doen 
we waarschijnlijk nog een paar 
weken en valt deze winter on-
der de gratis acties. Meld je 
snel aan via www.ecwijdeme-

ren.nl/waterzijdig-inregelen/

Ook zoeken we nog wat be-
woners die het leuk vinden om 
opgeleid te worden als ener-
giecoach voor het waterzijdig 
inregelen. Mail dan naar info@
ecwijdemeren.nl of loop op 
maandagochtend of woens-
dagmiddag even binnen in ons 
duurzaamheidscentrum Do-
daarslaan 2b Kortenhoef.

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

BEN JIJ IEMAND 
(OF KEN JE IEMAND)

DIE HET EEN UITDAGING LIJKT OM

EEN COMMERCIËLE FUNCTIE 

TE HEBBEN BIJ DE RADIO?

E Power Audiosales, gevestigd in Breukelen, is de landelijke 
verkoopmaatschappij van 12 commerciële regionale radiozenders 

en de landelijke radiostations Arrow Classic Rock, KINK en 
Groot Nieuws Radio. 

Tevens doen wij de verkoop van reclamezendtijd voor meer dan 
50 internetradiostations. 

Ter ondersteuning van de afdeling Marketing & Sales
zoeken wij een ‘creatieve, commercieel denkende duizendpoot’.

Wij zijn een klein bedrijf waardoor je een breed takenpakket hebt.

Ga je graag met klanten om, heb je kennis van social media,
vindt je het leuk om mee te denken hoe we commerciële

uitdagingen tot een succes kunnen maken, dan ben jij onze V / M.
 

au d io    s a l e s
P WERE O

Als deze baan je een leuke en interessante nieuwe uitdaging lijkt,
stuur dan je motivatie en je CV naar jan.lagrouw@epowersales.nl.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op onze website
www.epowersales.nl.

  

MEDEWERKER 
SALES- & MARKETING

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Boter, kaas & eieren
Melk, Karnemelk, yoghurt!

Kom in onze boerderijwinkel kijken en laat u 
verrassen door ons ruime assortiment streekproducten
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Bijeenkomst zonnepanelen op grote daken
WIJDEMEREN
Bent u eigenaar van een 
groot dak (>250 m2)? Dan 
bent u van harte welkom op 
de informatiebijeenkomst 
over zonnepanelen en 
energieopslag. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd 
door het bedrijventeam van 
de Energiecoöperatie Wij-
demeren en vindt plaats 
op woensdag 22 maart van 
19.30-21 uur bij Eurosort, 
De Boomgaard 2 in ’s-Gra-
veland.

Tijdens de avond is er ruim de 
tijd voor al je vragen. Verder 
vertelt Eurosort over zijn er-
varingen met zonnepanelen. 
Op het dak van dit bedrijf in 
sorteermachines liggen 702 
zonnepanelen. Met de aange-
vraagde SDE- subsidie maakt 
dat een goede businesscase 
voor het bedrijf. Zeker met de 
sterk gestegen energieprijzen 
van het afgelopen jaar. Het 
gaat goed met het bedrijf dat 
sorteermachines levert aan 
verschillende partijen als Bol.

com en WE Fashion. Eind dit 
jaar verwachten ze een nieuw 
pand in gebruik te nemen, dat 
wordt gebouwd naast het huidi-
ge gebouw. Dit pand zal geen 
gas gebruiken, alleen elektra. 
Naast zonnepanelen krijg je tij-
dens de bijeenkomst uitleg over 
opslag van energie. Dit wordt 
steeds relevanter. Zeker nu de 
salderingsregeling waarschijn-
lijk wordt afgebouwd. Ook de 
voordelen van samenwerking 
tussen bedrijven komt aan bod.

Programma
Het programma is als volgt: 
Zonnepanelen en batterijen: 
kosten, opwek, subsidies en te-

rugverdientijd; Stel al je vragen: 
we nemen ruim de tijd voor alle 
vragen van de aanwezigen; 
Samenwerking tussen bedrij-
ven op een bedrijventerrein: 
Jos de Bruin geeft uitleg op 
basis van voorbeeldprojecten; 
Ervaringen van Ton de Nijs 
van Eurosort; Gratis dakscans: 
team opwekking van de Ener-
giecoöperatie maakt gratis 
dakscans en laat zien wat er bij 
komt kijken

Aanmelden kan via https://gro-
tedaken.ecwijdemeren.nl/aan-
melden/. Heb je vragen of wil je 
een gratis dakscan? Mail naar 
grotedaken@ecwijdemeren.nl

Te Huur 

 
Cannenburgerweg 63-K, Ankeveen  

Op bedrijventerrein ‘de Slenk’ op besloten terrein gelegen 
245 m2 bedrijfsruimte   

begane grond (170 m2) en verdieping (75 m2). 
 
 

Huurprijs € 1.500,00 per maand.  
exclusief btw, servicekosten, elektra en water 

  

 

 

Cannenburgerweg 63-A1 
1244 RH Ankeveen 

035-6550958 
stomphorstvastgoed@live.nl 

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl 

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

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

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

Foto: Zonnepanelen op Eurosort

Barry Rooimans
Waterschap AGV

#13

Steven Voorn
Waterschap AGV

#16

Ymkje Meijer
Waterschap AGV

#20

Jan Verbruggen
Provinciale Staten NH 

#40

15 MAART | PROVINCIALE STATEN- 
EN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op 15 maart a.s. mogen we naar de stembus om te stemmen 
voor provincie en waterschap. 

Met trots presenteert het CDA Wijdemeren haar vier 
kandidaten op de lijsten voor waterschap en provincie. 
Altijd een CDA’er in de buurt. Stem een Wijdemeerder!

Naar onze 
standpunten 

Amstel, Gooi en 
Vecht?

Naar onze 
standpunten voor 
Noord-Holland?

Stem op 15 maart 
op Barry, Steven, 

Ymkje of Jan. 

STEM CDA!



AGV.NL/VERKIEZINGEN

De waterschappen maken keuzes over hoe we in ons land omgaan 
met het water. Om de mens te beschermen tegen het water en 
het water te beschermen tegen de mens. Wat we doen voor het 
behoud van natuur. En wat we doen zodat we van ons water kunnen 
genieten. De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de 
toekomst van ons water. Om te bepalen waar we, met de door jou 
betaalde waterschapsbelasting, in inveasteren is het dus belangrijk 
om te weten wat voor jóú belangrijk is.

Laat je stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen op  
15 maart 2023. Daar bepalen we samen de toekomst van ons water.

MEER INFO?

agv.nl/verkiezingen  
Informatie over de taken 
van het waterschap en 
wat er te kiezen valt. 

Vul de stemhulp in!  
Ga naar agv.mijnstem.nl 

HOE ZIE JIJ  
DE TOEKOMST
VAN ONS  
WATER?

Amstel, GooiAmstel, Gooi
en Vechten Vecht



Wist u dat... Wie mag stemmen?

Volgende week is het zover. Op woensdag 15 maart kunt 
u stemmen voor de Provinciale Staten Noord-Holland en 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Burgemeester Crys Larson: “Deze ver-

kiezingen zijn echt belangrijk! Zeker voor 

onze waterrijke en groene gemeente. 

De provincie gaat bijvoorbeeld over de 

wegen, openbaar vervoer, natuurgebie-

den en het wel/niet bouwen in en rond 

die gebieden. Het waterschap werkt in 

deze regio aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit, houdt zich bezig met het 

waterpeil en het onderhoud van sluizen, 

dammen, stuwen en gemalen. Wilt u 

hierop invloed hebben? Laat dan van u 

horen en ga stemmen!”

Stemhulpen
De provincie Noord-Holland en het wa-

terschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 

beide een stemhulp gemaakt. Weet u dus 

nog niet op wie u wilt stemmen? Doe dan 

de stemhulp. We hebben ze voor u ver-

zameld op www.wijdemeren.nl/stemhulp. 

Voor het eerst stemmen?
Mag jij volgende week voor het eerst 

stemmen? Dan heb je deze week post 

gekregen van de burgemeester. Neem 

deze kaart mee als je gaat stemmen 

en je krijgt van ons een set draadloze 

oordopjes. Zorg dat je er op tijd bij bent, 

want op=op! Zien we jou ook op één van 

de 13 stembureaus?

Provincial council and 
water authority elections 
On Wednesday 15 March elections for the provincial councils and water authorities will be held. By voting, you help determine who gets to 
decide on the plans for the province and water authority over the next four years. You already received one or two voting passes. 

Who can you vote for? 
On the websites of the province (www.noord-holland.nl) and water authority 

(www.agv.nl), you’ll fi nd information about the political parties and candidates 

participating in the elections. 

In the run-up to the elections a list of candidates will be sent to you at your home 

address. You can read about the candidates’ plans on their parties’ websites.

What do you need in order to vote? 
•  Your voting passes. You already have received your voting pass(es) in the post.

•  Proof of identity. The following are considered valid proof of ID: all passports, identity 

cards and driving licences from EU countries and from Iceland, Liechtenstein and 

Norway; a passport or identity card from Switzerland or a document proving your

residence permit issued by the Netherlands. If your identity document has expired, the 

expiry date must be less than fi ve years ago. 

If one of your voting passes is lost or damaged, please contact us and request a new 

one. This can be done in writing up to Friday 10 March or in person at our municipal 

offi  ce until Tuesday 14 March at 12.00 PM.

If you are unable to get to the polling station, you can authorise someone else to vote 

for you. You can do this by transferring your voting pass(es) to them. Therefore you fi ll 

in the back of your voting pass(es). Give your voting pass(es) to the person you would 

like to vote for you. You should also give this person a copy of your identity document. 

This can also be a photo taken on your mobile phone or tablet. Make sure that the 

information can be clearly read.

Kom stemmen 
op Fort Kijkuit! 

Kom stemmen 
in Fort Kijkuit! 

#laatvanjehoren

Provinciale Staten: 

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Waterschap:

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit, 
bent EU-burger of hebt een geldige 
verblijfsvergunning.

• Er 23 partijen meedoen aan de 
Provinciale Statenverkiezingen 
en 11 partijen aan de 
waterschapsverkiezingen?

• Er 142 vrijwilligers meehelpen op 
de stembureaus en bij het tellen. 

• Er 299 18-jarigen voor het 
eerst mogen stemmen bij 
deze verkiezingen?

@gemwijdemeren/GemeenteWijdemeren /gemeentewijdemerenVolg ons ook op: www.wijdemeren.nl

Wijdemeren
Verkiezingsspecial8 maart 2023

LAAT VAN 
JE HOREN
VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE STATEN 
& WATERSCHAPPEN

15 MAART 2023

Nog geen idee op 
wie u gaat stemmen?

Doe de 
stemhulp via 
de QR-code!



Wijdemeren
Verkiezingsspecial

Wat doet de provincie?

Wat doet het waterschap?

De Provinciale Staten beslissen bijvoorbeeld over:

Het bestuur van een waterschap beslist bijvoorbeeld over:

• De provincie maakt dijken hoger om 

te zorgen dat er geen overstromingen 

komen. De provincies doen dit 

samen met de waterschappen. 

Samen zorgen ze ook voor gezond 

zwemwater in meren en plassen.

• De provincie zorgt ook voor 

natuurgebieden.

• Gaan we van tevoren iets doen 

tegen droogte en wateroverlast?

• Of repareren we achteraf de schade?

• Rij je wel eens over een N-weg? 

De provincie zorgt voor deze 

provinciale wegen.

• Gaan we hogere dijken bouwen?

• Of geven we meer ruimte 

aan het water?

• De provincie regelt dat er bussen 

rijden tussen gemeenten en waar de 

bushaltes zijn. 

• Maken we water in meren en 

rivieren extra schoon, zodat je 

erin kunt zwemmen?

• Of is minder schoon ook goed?

• De Provinciale Staten beslissen 

waar bedrijven, woningen, wegen 

en natuurgebieden komen.

• De Provinciale Staten bepalen waar 

boeren een bedrijf mogen starten. 

En maken regels waar boeren zich 

aan moeten houden.

• De Provinciale Staten bepalen 

waar windmolens mogen komen.

• Gaan we minder door de 

gootsteen spoelen?

• Of meer belastinggeld uitgeven aan 

het schoonmaken van rioolwater?

NATUUR
EN WATER

DROOGTE EN 
WATEROVERLAST

PROVINCIALE 
WEGEN

HOGERE 
DIJKEN

REIZEN 
MET DE BUS

SCHOON 
WATER

RUIMTE: 
WAT KOMT WAAR

RIOOLWATER

 Investeren in openbaar 
vervoer of in autowegen?

Meer ruimte voor natuur
of voor recreatie en toerisme?

Nog geen idee op wie u gaat stemmen? Check de stemhulpen via de QR-code.

LAAT VAN 
JE HOREN
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 
& WATERSCHAPPEN

15 MAART 2023



Wijdemeren
Verkiezingsspecial

Op woensdag 15 maart kunt u op 13 locaties uw stem uitbrengen.

Speciaal voor deze verkiezingen openen we een bijzonder stembureau op Fort Kijkuit. 
Wie wil er nu niet stemmen op zo’n bijzondere locatie?

Hier kunt u stemmen

Geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 

Bijzondere stemlocatie
geopend van 9.30 tot 17.30 uur.

Alle locaties zijn toegankelijk 
voor mindervaliden, behalve de 
Hervormde Kerk in ’s-Graveland.

Stemlocaties 

Kom stemmen in UNESCO Werelderfgoed!

’s-Graveland
1 Hervormde Kerk, Noordereinde 14

Kortenhoef
2 Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

3 Sporthal de Fuik, Zuidsingel 56

4 De Oude School, Kortenhoefsedijk 145

Ankeveen
5 ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

Loosdrecht
6  Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1

7 Sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49

8 Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

9   Cultureel Centrum Lichtbaken, 

Oud-Loosdrechtsedijk 230

Nederhorst den Berg
10 VV Nederhorst, Platanenlaan 1

11 De Bergplaats, Kerkstraat 7

12 Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Bijzondere stemlocatie 

Kortenhoef
13   Fort Kijkuit, Gabrielweg 6, Kortenhoef

BreukeleveenBreukeleveenBreukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

AnkeveenAnkeveen
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Tijdens de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten en de Waterschappen 

opent Fort Kijkuit haar deuren voor 

iedereen die in Wijdemeren mag 

stemmen. Op dit fort, dat hoort bij de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, kunt u 

niet alleen stemmen, maar er staat 

ook een fortengids klaar om u rond te 

leiden over dit culturele erfgoed. 

Dit unieke stembureau is geopend van 

9.30 tot 17.30 uur. De rondleidingen 

worden gegeven van 10.00 tot 12.00 

uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Speciaal 

voor kinderen is er een fotobingo: een 

leuke manier om het fort beter te leren 

kennen.

Copyright: 
Natuurmonumenten



GA NAAR HET STEMBUREAU 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 

verkiezingen. Neem uw stempas(sen) en 

identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart, 

paspoort) mee. U mag stemmen bij ieder 

stembureau in de gemeente. De meeste 

stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. 

Behalve het bijzondere stembureau in Fort 

Kijkuit. Die is open van 9.30 tot 17.30 uur.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

U heeft per post  1 of 2 stempassen gekregen. 

Een week voor de verkiezingen ontvangt u de 

kandidatenlijsten. 

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

Op de kandidatenlijsten staat welke partijen 

meedoen aan de verkiezingen. Stemhulp 

nodig? Ga naar www.wijdemeren.nl/stemhulp.

LEVER DE STEMPAS IN 

Op het stembureau levert u de stempas(sen) 

in. Na de controle van uw stempas(sen) krijgt 

u een stembiljet met alle politieke partijen en 

kandidaten.

STEMMEN! 

In het stemhokje maakt u het hokje rood van de 

kandidaat waarop u wilt stemmen. Uw stem is 

alleen geldig als er één hokje rood is gemaakt. 

Er mag niets anders op geschreven worden. 

Foutje gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet. 

Het stembiljet stopt u vervolgens in de stembus.

DE UITSLAG 

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen 

op partijniveau geteld. De voorlopige uitslag 

maken we bekend via www.wijdemeren.nl. Op 

donderdag 16 maart worden de stemmen voor 

de verschillende kandidaten geteld. 

U mag dan iemand anders uit Wijdemeren vragen om te stemmen. 

Hiervoor moet u drie dingen doen:

1. Vul de achterkant van de stempas in.

2. Zet samen met de andere persoon een handtekening.

3. Geef aan die persoon uw stempas en een kopie van uw 

identiteitsbewijs mee. 

U heeft 1 of 2 stempassen thuis gestuurd gekregen. 

Deze pas(sen) neemt u mee als u gaat stemmen. 

Bent u een stempas kwijtgeraakt of heeft u geen stempas(sen) 

ontvangen? Vraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 online een 

nieuwe stempas aan via www.wijdemeren.nl/stempas. U kunt 

ook een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken 

in het gemeentehuis. Doe dit uiterlijk dinsdag 14 maart, 12.00 

uur. Neem uw identiteitsbewijs mee. 

Zelf niet stemmen? Stempas kwijt?

Wijdemeren
Verkiezingsspecial



15 maart
Loosdrecht

IKC-WereldWijs

Nederhorst Den Berg

Warinschool

Kortenhoef

De Regenboog

Onderdeel van 
Proceon Scholengroep

scholengroep

Maak 
kennis met 

onze scholen

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

9.00 tot 11.30 uur
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Weet jij de buurtsport-
coaches te vinden?
WIJDEMEREN
Team Sportservice ’t Gooi 
is hét sportloket in de regio 
en zorgt voor de uitvoe-
ring van het sportbeleid 
in gemeenten Wijdemeren 
en Hilversum. Daarnaast 
ondersteunen wij ook het 
aangepast sporten. Alle 
regiocoördinatoren, advi-
seurs en buurtsportcoa-
ches zetten zich in voor 
een gezonde, vitale en 
sociale samenleving waar-
binnen écht iedereen de 
kracht van sport en bewe-
gen ervaart.

Dit zijn wij
Team Sportservice ’t Gooi is 
er voor alles wat met bewe-
gen en sport te maken heeft. 
Beweegadvies nodig? Onze 
buurstsportcoaches geven 
passend, persoonlijk advies 
van jong tot oud. Op zoek naar 
een beweeg/sportactiviteit? 
Team Sportservice ‘t Gooi or-

ganiseert meerdere activitei-
ten binnen de gemeenten. Van 
fietstochten en naschoolse 
beweegactiviteiten tot wandel-
groepen en zeildagen. Als ver-
eniging hulp nodig? Ook geeft 
onze verenigingsadviseur ad-
vies op maat.

Ons beweegaanbod
Ben je op zoek naar een be-
weegactiviteit of sport? In het 
beweegboekje vind je een 
overzicht van alle sportvereni-
gingen/beweegactiviteiten die 
er zijn binnen de gemeente. 
Kijk gerust op: Beweegboekje 
Wijdemeren – Team Sportser-
vice ‘t Gooi. Ook het beweeg-
boekje aangepast sporten 
vind je op onze website. Wil je 
meer informatie of heb je an-
dere vragen? Neem dan con-
tact op met Eva Stam, regio-
coördinator Team Sportservice 
Wijdemeren, via hetgooi@
teamsportservice.nl.

   

Onderwater hockey 
iets voor jou?
REGIO
Ben jij 11 jaar en ouder en hou 
je wel van een uitdaging? Kom 
dan naar onze Open Dagen: 
Gooise Onderwatersport Ver-

eniging. Onze Open Dagen 
zijn op 18 en 25 maart in het 
Sportfondsenbad te Bussum, 
Struikheiweg 14. Meer info: 
www.gov-bussum.nl.

Leurs Hoveniers

WIJDEMEREN
Deze week op de tweede 
woensdag van de maand is er 

weer een nieuwe aflevering te 
zien van de serie ‘Geef me de 
5’ waar ondernemers uit Wij-
demeren meer vertellen over 
hun bedrijf én over zichzelf. 
In deze aflevering zijn Koen 
Leurs en Leonie Snoek van 
Leurs Hoveniers uit Neder-
horst Den Berg aan het woord, 
zij hebben anderhalf jaar gele-

den het bedrijf overgenomen 
van Gé, de vader van Koen en 
zijn met talloze mooie projec-
ten aan de slag. Wil je meer 
weten over de jonge onder-
nemers achter dit bekende 
familiebedrijf, bekijk dan de 
aflevering op ‘www.onderne-
mendwijdemeren.nl’.

   

Kom kennismaken met 
de Rotary club
WIJDEMEREN
Rotary club Wijdemeren 
nodigt geïnteresseerden 
uit tijdens de landelijke 
Week van de Open Club-
bijeenkomsten op maan-
dagavond 27 maart en/
of 3 april. Met onze open 
clubbijeenkomst willen we 
mensen op een laagdrem-
pelige manier kennis laten 
maken met Rotary en laten 
zien dat we geen ‘stoffige, 
oude herenclub’ zijn! Inte-
gendeel!

De doelstelling van Rotary 
komt kernachtig tot uitdruk-
king in haar lijfspreuk ‘Service 
above Self’. Bij Rotary doen 
we dat actief en maken we dat 
samen zichtbaar. Wij zijn ‘Peo-
ple of Action’. Iets van jezelf 
geven, dienstbaar zijn. Wij zet-
ten ons in voor goede doelen 
in de gemeente Wijdemeren, 
maar ook ver daarbuiten. Ro-
tary is een internationale or-
ganisatie. In bijna alle landen 

ter wereld vind je Rotaryclubs. 
Samen met andere clubs reali-
seren Rotarians internationale 
projecten om de grootste uit-
dagingen van onze tijd aan te 
pakken.

We wisselen onze profes-
sionele kennis uit, vertellen 
over ons vak en luisteren 
naar interessante en veelzij-
dige presentaties tijdens onze 
clubbijeenkomsten. Op het 
persoonlijke vlak zijn we een 
waardevol klankbord voor el-
kaar. Lid zijn van Rotary ver-
rijkt je leven: je helpt actief 
mee om het verschil te maken 
en je sluit vriendschappen 
voor het leven.

Open clubbijeenkomst
Je bent van harte welkom op 
onze open clubbijeenkomsten. 
De ontvangst is om 18.15 uur 
in het Spieghelhuys, Dammer-
weg 3 te Nederhorst den Berg. 
We laten je graag kennisma-
ken met Rotary en hebben 

daarnaast ook interessante 
sprekers. Op 27 maart zal 
Daphne de Bakker spreken 
over Uitvaartbegeleiding en op 
3 april zal Danny Riekerk een 
presentatie geven over het 
werk van het Leger des Heils.

Na de ontvangst (met drank-
je), eten we (zoals altijd) ge-
zamenlijk een eenvoudige 
maaltijd, waarna de presen-
tatie begint. De kosten voor 
eten/koffie/drankje bedragen 
20 euro all-in. De bijeenkomst 
is om 20.30 uur afgelopen. 
Aanmelden voor een of beide 
avonden kan tot 24 maart via: 
aanmelden@rotarywijdeme-
ren.nl.

Meer informatie over Rotary 
kun je vinden op 
www.rotary.nl.
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Duurzame Dorpskwekers 

Snoei

Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Als vrolijk dansende man-
netjes en vrouwtjes staan 
onze druivenstokken met hun 
scheuten omhoog te zwaaien. 
Hoera, de snoei is gedaan. 15 
jaar geleden vonden we het 
zonde dat er in de ommuur-
de tuin van Hilverbeek alleen 
braam en berenklauw groei-
de, zodat we er een wijngaard 
hebben aangelegd. Een heel 
project, want een wijngaard 
bleek toch heel iets anders 
dan een moestuin. Met vallen 
en opstaan en telkens leren 
is er inmiddels een prachtige 
gaard ontstaan waar we trots 
op zijn. Iedere vrijdagochtend 
is er een enthousiaste groep 

vrijwilligers en hulpboeren 
aan het werk. Bladplukken, 
opbinden, trossen dunnen en 
natuurlijk het moeilijkst van al, 
het snoeien in de winter. Zo’n 
druif is eigenlijk een bosplant 
en wil hoog in een boom zijn 
druiven aan de vogels pre-
senteren. Begrijpelijk maar 
voor ons lastig, daarom wor-
den ze tot handzame hoogte 
terug gesnoeid. Ieder jaar 
groeien dan uit de kop weer 
nieuwe scheuten. Die zwaai-
en nu nog vrolijk in de lucht 
maar worden in de komende 
weken naar links en rechts 
horizontaal gebogen. 1 of 2 
takken blijven verticaal tot 
na de laatste nachtvorst. Dat 
dan zijn de reserve takken 
mocht er tot 1 meter hoogte 

nog vorst komen. Dit klinkt 
simpel maar is best ingewik-
keld, want we willen graag dat 
zo`n druivenstok 60 jaar mee-
gaat. Een wijngaard levert 
uiteraard ook wijn. Naast een 
witte en een ‘blush ook een 
mousserende wijn, methode 
champanoise. Een feestelijke 
echte bubbelwijn. Ons terras 
is vanaf deze week weer open 
om een glaasje te proeven en 
de wijn is verkrijgbaar in onze 
winkel of bij de wijnwinkels 
van Il Divino.

Mocht je even terug willen 
zwaaien naar deze vrolijke 
stokken, iedere vrijdagoch-
tend staat de poort open!

   

Twee leuke activiteiten bij      
Natuurmonumenten
‘S- GRAVELAND
Op vrijdag 17 maart kunt 
u de krokussen op de 
’s-Gravelandse buiten-
plaats Jagtlust van dicht-
bij bekijken. Deze wande-
ling met de boswachter 
duurt anderhalf uur (14:00 
tot 15:30 uur). En op zater-
dag 18 maart kunnen de 
kinderen een uilenbal uit-
pluizen. Deze kinderactivi-
teit in Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek in 
‘s-Graveland duurt 1 uur 
(14.00- 15.00 uur).

Jagtlust
Ontdek buitenplaats Jagtlust 
waar natuur en cultuur sa-
mengaan. Tijdens deze wan-

deling staan de hoogtepun-
ten centraal, bijvoorbeeld de 
geschiedenis, de bewoners, 
bomen of planten. De histori-
sche ‘s-Gravelandse Buiten-
plaatsen hebben elk hun ei-
gen karakter. Leer ze allemaal 
kennen! Bij Jagtlust is geen 
parkeergelegenheid; kom 
daarom zoveel mogelijk met 
de fiets. Eventueel kun je ge-
bruik maken van de parkeer-
gelegenheid bij buitenplaats 
Hilverbeek, Leeuwenlaan 5 in 
‘s-Graveland. Het is dan on-
geveer 10 minuten lopen naar 
Jagtlust.

Uitpluizen die hap
Een uil eet kleine dieren zo-
als muizen en vogeltjes. Af 

en toe braakt hij een bal uit. 
Daarin zitten delen die hij niet 
kan verteren: haren, botjes en 
schedeltjes. De boswachter 
weet hier alles van. Je krijgt 
je eigen uilenbal om uit te 
pluizen. Wat vind jij? Met be-
hulp van een zoekkaart kom 
je erachter wat de uil gege-
ten heeft. Uitgeplozen? Plak 
wat je gevonden hebt op een 
kaartje en neem dat mee naar 
huis! Ga daarna gratis ravot-
ten in de OERRR Speelnatuur 
of breng een bezoek aan res-
taurant Brambergen.

Meer info: www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

Loosdrechtse Badminton-
ners kampioen

LOOSDRECHT
Op donderdagavond 2 
maart speelde team-1 van 
de Loosdrechtse Badmin-
ton Vereniging (LBV) in 
Sporthal Eikenrode haar 
laatste competitiewed-
strijd van dit seizoen. En 
met goed gevolg: door 
een 5-3 overwinning op 
Silver Shuttle uit Hen-
drik-Ido-Ambacht werd 
het kampioenschap in de 
7e divisie veilig gesteld.

Omdat alle andere competi-
tiewedstrijden in de poule al 
gespeeld waren, was op voor-
hand al duidelijk dat na 2 ge-
wonnen wedstrijden, het kam-
pioenschap een feit zou zijn. 
Het herendubbelspel ging nog 
verloren, maar dankzij Anja 
Rhinow en Monique Hoeboer 
werden het damesdubbel en 
de enkelspelen in winst om-

gezet en was de buit binnen. 
De overige wedstrijden waren 
dus vooral voor de statistie-
ken.

Op die manier werd LBV 
team-1 voor het tweede jaar 
op rij kampioen. Naderhand 
werd het behalen van het 
kampioenschap gevierd in de 
gezellige sportkantine, samen 
met de tegenstander, zoals te 
doen gebruikelijk is. Het nieu-
we seizoen start in september 
en ook dan hoopt LBV weer 
om de prijzen mee te doen.

Ben je na het lezen van dit 
artikel benieuwd of badminton 
wat voor jou is? Kijk dan eens 
op de website van de LBV: 
https://www.lbv-loosdrecht.nl/ 
of kom kijken op donderdagen 
vanaf 20:00 uur, in sporthal 
Eikenrode.

   

GooiTV
In Derde Termijn staat in 
het teken van de Provincia-
le Statenverkiezingen. Ruud 
Bochardt ontvangt het CDA, 
de ChristenUnie en de Partij 
van de Arbeid. Thema’s zijn 
het stikstofbeleid, het open-
baar vervoer en de bereik-
baarheid en cultuur. Sjoerd 
Stoop praat met de burge-
meester van Gooise Meren, 
Han ter Heegde over actuele 

zaken. Er is ook weer een TV 
Magazine met onder andere 
Kunststad Muiden. Voor die-
genen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842. Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’. Alle programma’s 
zijn nu te zien in HD-kwaliteit.

Foto: (v.l.n.r.) Linda de Haan, Jeroen Tissink, Monique Hoeboer, 
Anja Rhinow en Maarten de Vries

Meld je evenement aan op
loosdrechtsplassengebied.nl
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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 D400Easysit D62D62

Easysit D64 Easysit DS703

Easysit B80
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Themacafé 
Bijen
LOOSDRECHT
Op woensdag 15 maart is 
er tussen 10 en 12 uur weer 
een Themacafé in de biblio-
theek van Loosdrecht.

Deze keer over ‘De bij als sym-
bool’. De toegang is gratis. 
Ben je een bezig bijtje? Dan 
wil je vást weten wat een bij 
allemaal doet, en waar hij nog 
meer symbool voor staat dan 
voor vlijtigheid alleen. Imker 
Hetty Kastelein ziet veel bijen 
en zij kan je al hun unieke ei-
genschappen toelichten. Na dit 
themacafé in Loosdrecht, weet 
jij ook alles van het nut van de 
bij.
   

Gesprekken 
over ziekte en 
zingeving
REGIO
De diagnose kanker heeft 
in de meeste gevallen een 
grote impact op je leven. 
Na de diagnose volgt een 
periode van medische be-
handelingen, de focus ligt 
op het fysieke aspect van 
de ziekte. Pas later ontstaat 
er ruimte voor vragen. Met 
die vragen kun je niet altijd 
terecht in je directe omge-
ving.

Daarom biedt Viore met ingang 
van maandag 20 maart (10.30-
12.30 uur) een serie van vier 
gesprekken aan over ziekte 
en zingeving. Tijdens deze bij-
eenkomsten, eens per maand, 
gaan we op een persoonlijke 
manier met elkaar in gesprek 
over het leven met kanker. Er 
wordt gekeken naar verleden, 
heden en toekomst, naar de 
impact van de ziekte op je le-
ven en je identiteit. Ook staan 
we stil bij wat het je misschien 
in positieve zin heeft gebracht. 
De begeleiding van deze groep 
is in handen van een ervaren 
geestelijk verzorger van Ques-
tio Centrum voor Levensvra-
gen. Deelname kost €24,- voor 
de vier bijeenkomsten. Voor 
informatie en aanmelden: aan-
melden@viore.org of 035 683 
46 20, of kijk op www.viore.org/
agenda. Oosterengweg 44, 
1212 CN Hilversum; tel. 035-
6853532; info@viore.org.

De Russische ziel in het Oude Kerkje
KORTENHOEF
Op donderdag 23 maart is 
er om 20.15 uur een mu-
zikaal-literaire avond bij 
Kunst aan de Dijk. Een 
onweerstaanbare combi-
natie, het duo van violist 
Noé Inui en pianist Vassilis 
Varvaresos. Dit jaar keren 
zij terug naar het Oude 
Kerkje, in een bijzondere 
samenwerking met actrice 
en schrijfster Chiara Tis-
sen. Als actrice speelde ze 
bij vele gezelschappen.

Zo er al iets als een Russische 
ziel of stem bestaat, vinden we 
die in de kunst. In dit program-
ma hoort u een verscheiden-
heid aan stemmen. Van het 
zachtmoedige verhaal over de 
oude kok van Paustovski tot de 
aanklachten van Mandelstam, 
het Requiem van Achmatova 
en natuurlijk werk van hun gro-
te voorbeeld (en tevens ban-

neling in tsaristisch Rusland) 
Alexander Poesjkin. Wat deze 
schrijvers en dichters bindt is 
hun liefde voor hun land, niet 
te verwarren met het vaak mis-
bruikte begrip van vaderlands-
liefde. Het is verrassend hoe 
velen van hen door de eeuwen 
heen in tijden van ontbering en 
dictatuur hun vaderland niet 
hebben verlaten en bleven 
schrijven. Noé en Vassilis zul-

len in dit programma werken 
van Prokoviev en Roslavets 
ten gehore brengen, afgewis-
seld met verhalen en gedich-
ten, uitgesproken door Chiara 
Tissen.

Kaartverkoop
www.kunstaandedijk.nl; En-
treeprijs: 22,50 euro; Aan-
vangstijd is 20:15, Zaal is 30 
minuten voor aanvang open.

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.

08-03 20.00 Bewonersavond 
Horstermeer - Nera-gebouw

09-03 v.a. 19.30 Inloop 
nieuwbouw Meenthof De 
Blinker, Parklaan 5, K’hoef

09-03 19.30 Combi comm. 
Bestuur / Ruimte Gemeente-
huis, Rading 1, Ldr.

10-03 20.15 Viool- cello duo                                           
Jagthuis, Middenweg 88, NdB.

11-03 10-16 Open Dag Tasjes-
bibliotheek Dodaarslaan 16,
K’hoef

11-03 17.15 Reeën kijken, NM
Begraafplaats Beresteinseweg, Gr.

12-03 16.30 Funky Frizzle 
(Bultpop) Dillewijn, Ankeveen

15-03 Verkiezingen Prov. Sta-
ten/Watersch. Stemlokalen

16-03 19.30 Gemeenteraad                                           
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

17-03 20.15 Altviool Wenting 
Kang Jagthuis, Middenweg 
88, NdB.

18-03 14-6 Planten Tiny Forest 
De Kwakel, scouting, K’hoef

19-03 12.15 KidzRun en Spie-
gelplasloop NdB

19-03 19-23 Benefietdiner 
Het Lichtbaken (€125) NH- 
kerk, Oud-Loosdr.dijk 22, Ldr.

22-03 19.30 Zonnepanelen
grote daken (ECW) De Boom-
gaard 2, ’s-Graveland

22-03 20.00 Blinker Café -3                                                  
De Blinker, Parklaan 5, K’hoef

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

27-03 18.15 Kennismaking
Rotary Club Spiegelhuys, NdB.

Agenda
WIJDEMEREN

DE OPHAALBRUG

De foto is in Nederhorst den Berg rond 1950 genomen. De bus naar Weesp 
staat aan de overkant stil bij de halte voor de kapperszaak van Weiler en ho-
tel-café restaurant ‘Den Berg’ van de Dames Bornhijm.

Links is de overdekte steiger te zien, waar voorheen ‘Vecht en Zaan’ aanlegde 
om vracht en passagiers aan boord te nemen of aan wal te brengen. Deze Loe-
nense firma (directeur Tober) bezat als laatste het monopolie voor Nederhorst 
den Berg op de dagelijkse beurtvaartverbinding met Amsterdam en Utrecht. 
Een van de schippers van ‘Vecht en Zaan’, Jaap Waag, woonde boven het 
oude gemeentehuis, precies tegenover deze steiger. Zijn vrouw, moeder Waag 
voor de jeugd, kon van bovenaf alles overzien. Zou een van de op de foto aan 
de Reevaart spelende kinderen te water zijn geraakt, dan was de redding on-
getwijfeld nabij geweest. Want moeder Waag zag alles, omdat ze altijd bij het 
raam zat. Als zoiets gebeurde, kwam ze gelijk in actie. Met een altijd beneden 
in de gang gereedstaande lange hark, heeft ze aardig wat al spelend te water 
geraakte dorpskinderen uit de Reevaart (iedereen zei de Vecht) gevist.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Foto van de Week

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Het noordelijkste punt van Wijdemeren: het Hinderdameiland (Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)


