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Crys Larson ‘Geen dag spijt gehad’
Eén jaar burgemeester Wijdemeren

Foto: De burgemeester bij haar installatie (STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS)

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Op 19 november 2019
werd Crys Larson geïnstalleerd als burgemeester van Wijdemeren. Ruim
een jaar later kijkt ze terug
op haar eerste jaar burgemeesterschap.
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“In de brief aan de Koning
schreef ik dat ik het aantrekkelijk vond om in een omgeving te werken waar de natuur
zo aanwezig is, vooral het water. Ik kende de Loosdrechtse
plassen al. Daarnaast zocht
ik enige herkenbaarheid met
Ouder-Amstel waar ik vandaan kom. Dat bestaat uit
twee dorpen en nu kon ik aan
de slag in zes dorpen” opent
Crys Larson.
2020 bleek al snel anders
te verlopen dan ze zich had
voorgesteld. Het covid19- virus zorgde ervoor dat zij minder zichtbaar kon zijn. Mede
door het feit dat mevrouw Larson ook zelf een kleine twee
weken doorbracht in een ziekenhuisbed door het gevreesde virus en een paar weken
thuis moest herstellen. “Het

ontdekken van de dorpen,
kennismaken met de bewoners en bedrijven, het was nu
minder mogelijk. Anderzijds
was het intensief doordat we
moesten omschakelen naar
maatregelen in verband met
zorg en veiligheid. Alle hens
aan dek om het dragelijk te
maken voor onze inwoners en
bedrijven.”
Eenzaam
“Ik hoor het vaker, maar burgemeester zijn is voor mij
niet eenzaam. Ik word goed
gesteund door mijn gezin. En
ook door collega-bestuurders
en medewerkers.” Hoewel
ze geen twijfelaar is, ervaart
Crys Larson wel de eindverantwoordelijkheid bij besluiten, maar het is geen last.
Gaandeweg 2020 ontdekte
ze dat ze de portefeuille ‘vei-

ligheid en handhaving’ steeds
boeiender begon te vinden.
“Soms moet je hard en duidelijk optreden. Van huiselijk
geweld tot ondermijning, het
raakt heel vaak onze inwoners en onze samenleving.
Het werk heeft dus dikwijls
twee kanten.” Mevrouw Larson heeft veel energie gestoken in preventieve maatregelen bij de coronagolf,
zodat de bevolking wist waar
men aan toe was. “Daar ben
ik best trots op, die strategie
heeft zich bewezen. Want we
hadden in Wijdemeren weinig
excessen.”
Bestuurskracht
“Natuurlijk is Wijdemeren
sterk genoeg om zelfstandig
voort te blijven bestaan. We
kunnen de ambities wel degelijk invullen”, zegt de bur-

gemeester vol overtuiging.
Ze wijst erop dat de interne
organisatie groeit, ook het
niveau van de plaatselijke
politiek acht ze meer dan voldoende. Als voorbeeld van
de inzet noemt ze de afdeling ‘ruimtelijke ordening’ die
keihard werkte aan tientallen omgevingsvergunningen
voordat de nieuwe provinciale
omgevingsverordening
van
kracht werd. “Er zijn wel forse uitdagingen. Denk aan de
financiën en de woningbouw.”
Dat het enthousiaste voornemen om te komen tot één
gemeente Gooi en Vecht op
een lager pitje draaide, is voor
mevrouw Larson wel logisch:
“We hadden een paar andere
problemen dit jaar. Het onderzoek naar de organisatie komt
natuurlijk nog wel. Ik moet
zeggen: de samenwerking in
de regio is in ieder geval heel
goed. Ook met drie nieuwe
burgemeesters in Huizen, Laren en Wijdemeren.”
2021
Als de versoepeling er komt,
dan hoopt Crys Larson dat
2021 meer bewegingsvrijheid
zal bieden. Verder hoopt ze
een inhaalslag te maken met
de kennismaking met verenigingen, bedrijven en inwoners. “Nee, niet dagelijks,
maar wel intensief. Het wordt
een jaar waarin nog heel veel
te doen valt. Ik heb er zin in, ik
heb nog dag spijt gehad van
Wijdemeren.”
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)
tamara.pompies@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

WEE

035 - 656 18 66
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St. Martinus

Zo. 6 december: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
 OLV Hemelvaart
Do. 3 december: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 6 december: 9.30 uur:
L. Wenneker.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 6 december: 9.30 uur:
W. Balk.
Wo. 9 december: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 6 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende
invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen!
Zaterdag 5 december 2020
Komt Co de Kloet jr. je boek
Van Frank Zappa signeren
op de markt

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 6 december: 10.00 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 6 december: 9.30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra.

Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Colofon

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

14-10-19 12:48

Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Wethouder besteedt geld aan diverse sociale
WEEKBLADWIJDEMEREN
projecten
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Koken, dagbesteding, jongerenontmoetingsplek
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van
Rijn kwam met de mededeling dat er voor de komende tijd financiën beschikbaar zijn voor diverse
sociale projecten. Om precies te zijn: 97.000 euro uit
het Innovatiebudget.
Aansluitend op het Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek
wil mevrouw Van Rijn ook het
Herstelnetwerk Wijdemeren
starten. Samen met instellingen als Versa, MEE, Regio
Gooi en Vechtstreek, GGZ en
Jellinek. Ze wil om te beginnen stappen zetten in de strijd
tegen eenzaamheid. Een probleem dat door het coronavirus steeds sterker terugkomt.
Ze denkt aan een inloopvoorziening in Kortenhoef, waar
mensen kunnen aansluiten

voor een afhaalmaaltijd. Na de
covid19- periode wordt het een
gezamenlijke maaltijd. Met samen koken, samen kletsen en
elkaar helpen.
Ook is er een concreet plan
om een dagpraktijk op te zetten. “Dat is iets anders dan
de Wijdehuizen, waar we mee
gestopt zijn. Nu gaan we samenwerken met de King Arthurgroep. Het is minder vrijblijvend dan een inloopochtend.
Het gaat om de groep die nog
niet in aanmerking komt voor
een dagbesteding, maar voor
wie het wel goed is dat ze samenkomen. Ze kunnen dan
activiteiten samen doen.” De
locatie is nog niet definitief,
mogelijk zou het 3-Luik in
Loosdrecht hiervoor geschikt
zijn.
JOP
Jongeren in Kortenhoef heb-

ben zelf contact
gezocht dorpscoördinator
Saskia
Hille.
Ze willen graag
een JOP, een
jongerenontmoetingsplek.
In de omgeving
van de Paddenpoel, Bruinjoost
en op de Parklaan zorgen ze
soms of vaak
voor overlast.
Het is maar hoe
je er tegenover
staat. Het gaat om zo’n 20 à
30 hangjongeren, die zich bewust zijn van het feit dat ze
niet overal geliefd zijn. Maar
ze willen wel samenkomen,
zeker in deze coronatijd. Overleg met gemeente heeft geleid
tot een concrete plek: de Kwakel. Dezelfde locatie waar eerder ook een JOP stond. “Deze

Foto: De nieuwe JOP

wordt iets degelijker”, volgens
de wethouder. Omwonenden
als de scouting, Steen- en
Houthandel Kortenhoef, de
Plassenjagers, ’t Akkoord
plus drie bewoners van deze
zijtak van de Kwakel hebben meegedacht. Evenals de
jeugdwerker, de wijkagent en
de BOA’s. Er komen voetbal-

doeltjes en mogelijk wordt de
skatebaan ook verplaatst naar
de JOP. Eind januari wordt het
bouwwerk geplaatst, als de
regels t.a.v. corona het toestaan. De jongeren zullen in
een contract met Wijdemeren
vastleggen wat hun rechten en
plichten zijn.

Doe mee en verrijk de toekomst van				
Wijdemeren
Persbericht

WIJDEMEREN
De gemeente Wijdemeren
nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te denken over de toekomst van
Wijdemeren. Op www.wijdemerenverrijkt.nl kan iedereen de dromen, kansen
en dilemma’s die in kaart
zijn gebracht aanscherpen
of verrijken.
Wijdemeren is een prachtige
groene en waterrijke oase omringd door grote steden. Om
de waarden van onze prachtige gemeente te koesteren
en kansen voor de toekomst
te benutten moeten we nu
richting bepalen en keuzes
maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Wethouder Klink: “Een
visie op de toekomst is nodig
omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren
allemaal om een plek vragen

in de schaarse ruimte. We willen woningen bouwen die passen bij de behoeften van onze
inwoners, en nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken
voor ondernemers en recreatie. En we moeten de overstap
maken op duurzame energiebronnen die we ook lokaal opwekken. Dat betekent dat we
keuzes moeten maken omdat
onze leefruimte beperkt is. De
gemeente is van ons allemaal,
daarom wil ik iedereen oproepen om mee te denken.”
Digitaal werkatelier
Op 8 december van 18.00 tot
21.00 uur organiseert de gemeente een digitaal werkatelier om samen met inwoners
en ondernemers in gesprek
te gaan over de visie op de
toekomst en de keuzes die er
zijn. Aanmelden kan via www.
wijdemerenverrijkt.nl.

Foto: met dank aan Wijdemeren van Boven

Omgevingsvisie
Eerder dit jaar zijn dromen,
kansen en dilemma’s verzameld. Ook zijn de trends en
ontwikkelingen in kaart gebracht. Daar zijn drie belangrijke ambities voor de toekomst
uit voort gekomen die de gemeente aan wil scherpen en
verrijken: Dit zijn

1. Behoud en versterking van
de woon- en leefkwaliteit in de
kernen en linten.
2. Ruimte bieden aan ondernemers voor (nieuwe) economische activiteiten en investeren in bereikbaarheid.
3. Natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroten van de
biodiversiteit (dier- en plantensoorten)

De gemeente verzamelt alle
input en neemt de adviezen
mee bij het opstellen van de
omgevingsvisie. Naar verwachting is de omgevingsvisie in de eerste helft van 2021
klaar en wordt dan ter besluit
voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie: www.verrijkwijdemeren.nl
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SP bezorgd over bereikbaarheid
Boermans: Juist blij met verbetering

WEE

NIEUWS VOOR AN
vervoer een wensenpakket
op tafel gelegd, waaruit naar
voren kwam dat Wijdemeren
goed bereikbaar moet blijven.
Wat is daar terecht van gekomen? De SP meldt dat men
begrip heeft voor de nadelige
gevolgen voor het openbaar
vervoer door de coronacrisis,
doch ‘verschraling kan niet het
antwoord zijn’.

Door: Herman Stuijver

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

WIJDEMEREN
De Socialistische Partij,
werkgroep
Wijdemeren,
maakt zich ernstig zorgen
over de bereikbaarheid van
de zes Wijdemeerse dorpen. In de buslijn 104 tussen
Hilversum en Nieuw- Loosdrecht wordt gesneden en
buslijn 106 Hilversum –
Nederhorst den Berg krijgt
een andere route. Al vanaf
3 januari 2021. Wethouder
Boermans is juist blij met
de wijzigingen.

Marco Boon
Schilderwerken

Volgens Connexxion gaat het
om ongeveer vijf procent minder ritten. Als na de coronacrisis blijkt dat de lijnen wel weer
nodig zijn, kan het vervoer op
de verschillende trajecten weer
worden opgepakt.

06 - 51 28 20 68

Lijn 104, Hilversum- Nieuw
Loosdrecht, rijdt nu nog elk half
uur, maar gaat straks in het
weekend nog maar één keer
per uur rijden. Lijn 106 krijgt
vanaf Veenstaete aan de Kerklaan te Kortenhoef een andere route. Niet meer via de Kortenhoefsedijk en N201, maar

marcoboonschilderwerken@gmail.com

via Noordereind, Herenweg en
Middenweg naar Nederhorst
den Berg en Weesp.
De SP wijst op bewonersavonden en op gemeentelijke uitgangspunten waarin duidelijk
wordt gesteld dat men vóór
behoud van frequente OV-buslijnen is. En als er al sprake zou
zijn van verlies moest er een
redelijk alternatief zijn. Voor
scholieren en mensen die afhankelijk zijn van de bus zou
er iets geregeld moeten zijn
en bijzondere hot spots zouden ontsloten moeten worden.
‘Maar nu lijken we stevig naast
het net te vissen. Niet rendabel
dus verdwijnen en of verschralen busverbindingen. Ook bij
ons!’, schrijft de SP.
De werkgroep heeft de gemeente een aantal vragen gesteld over het versneld wijzigen
van de lijnen 104 en 106. Men
wil onder andere weten of de
gemeente een alternatief heeft,
wordt de dienstregeling vanaf
januari gedeeltelijk overgenomen door een ander. Of neemt
de gemeente zelf een initiatief?
De gemeente heeft bij de aanbesteding van het openbaar

Reactie wethouder
Boermans
Wethouder Joost Boermans
ziet geen verschraling zoals de
SP stelt. “Ik ben juist blij met
een bus over de Middenweg
en langs Ankeveen.” Doordat
het aantal reizigers tijdens de
coronacrisis sterk gedaald is,
wordt op de gehele dienstregelingen in de regio Gooi en
Vechtstreek bezuinigd. De
aanpassingen die de provincie
Noord-Holland nu heeft aankondigd, zijn voor het OV-aanbod in Wijdemeren relatief zeer
beperkt in vergelijking met de
regio. Voor Wijdemeren is er
een aanpassing voor lijn 104
die op zaterdag en zondag
één keer per uur gaat rijden in
plaats van twee keer per uur.
Wat buslijn 106 betreft ben ik
juist heel blij dat de provincie
ons goed heeft gehoord en er
uiteindelijk niet bezuinigd wordt
op deze dienstregeling. Ook
is de door ons gewenste aanpassing toegekend. Ik ben zeer
tevreden dat al per januari a.s.
een bus over de Middenweg
gaat rijden. Door dit nieuwe tracé wordt de OV-bereikbaarheid
van Ankeveen en het bedrijventerrein Nieuw-Walden mogelijk
gemaakt. Dat was een van de
wensen en daaraan geeft de
provincie nu gehoor aan.

Even Apeldoorn bellen
Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Ingezonden brief
Met Centraal Beheer. ‘Kan ik u
helpen?’ Met de inwoners van
Wijdemeren. ‘Graag. Is hier
een verzekering voor? Wij hebben jarenlang betaald om onderhoud te laten doen aan ons
rioolstelsel. Er is niets gedaan.
De financiële toezichthouder
uit Haarlem besloot: meteen
uitvoeren of terugbetaling. Nu
willen wij dat vanwege de dure
maand december en de hogere

kosten voor Den Haag, ziektekosten, WMO, jeugdzorg voor
1 januari 2021 terugkrijgen.
Ook werken we niet of minder,
dus minder loon en kortingen
op pensioenen. Meteen uitvoeren kan niet, zegt de uitvoerder.
Dus graag ons geld terug’.
‘Aj, dat is pijnlijk. Wie is de uitvoerder?’ ‘De gemeente’. ‘Dat
kunnen we niet verzekeren, u

heeft bij de verkiezingen voor
4 jaar bij het kruisje getekend
onder een blanco contract. Helaas. Fijne dag nog.’
Shit, maar destijds kregen we
de gaswinst wel meteen terug.
Wat is er toch veranderd bij die
gemeente?
Wim van Oudheusden,
Loosdrecht

NIEUWSSTER
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Bezwaar tegen tiny

Advertorial

WEEKBLADWIJDEMEREN
houses
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Niet alleen is er veel oppositie tegen grote bouwplannen als Zuidsingel Fase8
en Nederhorst- Noord, ook
de 37 tiny houses aan de
Loodijk 9 te ‘s- Graveland
zijn ongewenst. Althans
volgens een groep van
zeven omwonenden, allen
afkomstig van de erachter
gelegen Stichtse Kade.
De indieners van een zienswijze waren onaangenaam verrast door het feit dat er geen
communicatie met hen heeft
plaatsgevonden. Ze zagen tot
hun verbazing een aanvraag
voor een omgevingsvergunning in dit blad. Ze schrokken
ook van het aantal, er is sprake van 37 kleine woningen,
doch de inzenders vinden dat
een woonwijk, met straten,
verlichting, geluid en verkeer.
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Buitengebied
Ankeveen met als waarde
‘Agrarisch en Agrarisch met
waarden Natuur- en Landschapswaarden’. Volgens hen
mogen hier dus geen huizen
gebouwd worden. Hoewel het
een tijdelijke aanvraag is voor
10 jaar wijst men erop dat
deze periode met nogmaals
10 jaar verlengd kan worden.
De bewoners van de Stichtse
Kade menen dat de natuur

de afgelopen tijd al behoorlijk
‘versteend’ is met de uitbreiding van industrieterrein De
Boomgaard, de aanleg van
het Solarpark en de bouw van
industriehallen aan de Stichtse Kade en de bedrijfswoningen aan de Loodijk. Dat levert
vooral veel geluidsoverlast op.
Het druist in tegen provinciaal
beleid, vinden de inzenders.
Niet alleen tegen de recente
Omgevingsverordening
NH2020, waarin dit gebied de
status Bijzonder Provinciaal
Landschap kreeg, maar ook
tegen de al in 2015 vastgestelde Structuurvisie Noord-Holland 2040, waarin de status
Aardkundig waardevol gebied
vanwege cultuurhistorie en
landschap vastgesteld werd.
Tot slot schrijft het zevental:
‘Wij maken ons grote zorgen
over het feit dat ondanks vastgestelde bestemmingsplannen
er telkens weer gemarchandeerd wordt met landbouw- en
natuurgronden om bebouwing
mogelijk te maken. Dit geeft
inwoners weinig vertrouwen
in haar overheid en maakt ons
achterdochtig naar wat ons
nog verder te wachten staat.
Wij begrijpen de behoefte aan
meer woningen, maar 37 woningen bouwen in een gebied
waar dit niet toegestaan is, is
ontoelaatbaar’.

Foto: Tiny houses at The
Loodyk

Kliniek Heihof biedt				
natuurlijke schoonheid

HILVERSUM
Lachrimpeltjes,
kraaienpootjes of een wenkbrauwfrons. Bij het verstrijken
van de jaren ontkom je er
niet aan. Wie er toch jong
en fris uit wil blijven zien,
kan voor een goede en
betaalbare
behandeling
terecht bij Kliniek Heihof
in Hilversum. Voor je het
weet, stap je weer stralend
naar buiten.
“Wij staan voor natuurlijke
schoonheid” benadrukt Wilma Schoutens-Buijsmann. “Bij
behandelingen met botox en
fillers wordt vaak gedacht dat
je met opgespoten lippen en
een ‘plastic fantastic’ gezicht
het pand verlaat. Maar niets is
minder waar. In Kliniek Heihof
willen we de natuur een handje
helpen, zonder dat het er dik
bovenop ligt dat je iets aan je
gezicht hebt gedaan. Het gaat
erom dat je er opgefrist uitziet,
dat het wat verjongd is.”
Breed publiek
Huidspecialist
Schoutens-Buijsmann is al zeven
jaar eigenaar van de kliniek.
Met een klantenkring van ruim
1300 mensen spreekt zij een
breed publiek aan. Het klantenbestand bestaat vooral uit
dames -en een enkele heer- in
de leeftijd van 35 tot 65 jaar.
Mensen die iets aan hun rimpels, lijnen, kuiltjes of schaduwen willen doen. En dat kan
ook in coronatijd. “Het is alleen
maar hygiëne bij ons” verze-

kert Wilma.
Liquid facelift
Een vertrouwd gezicht bij Kliniek Heihof is Veerander Ghotra. De cosmetisch arts werkt op
maandag, dinsdag en donderdag en heeft veel expertise op
het gebied van de liquid facelift. Dit is een betaalbare facelift
met fillers die de natuurlijke opbouw van het gezicht herstelt.
Wilma: “Als je ouder wordt,
worden de weke delen in je gezicht minder. De structuur slinkt
en valt weg. Dokter Ghotra kan
dat heel mooi terugbrengen.
Hij vult het natuurlijke volume
op en maakt het gezicht weer
zoals het was. Na één tot anderhalf jaar neemt de liquid facelift langzaam af en een klein
beetje filler erbij is voldoende
om het bij te werken.”
Tweede arts
Melissa Gomez is sinds kort als
tweede arts verbonden aan de
kliniek. Zij heeft net als Veerander een masteropleiding esthetische geneeskunde (ECAM)
gevolgd en is zeer bekwaam in
het verrichten van cosmetische
ingrepen zoals o.a. de behandelingen met botox en fillers,
maar ook draadliften is een van
haar expertises. De draadlift
behandeling wordt begin 2021
als additionele behandeling in
Kliniek Heihof geïntroduceerd
Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend
met veilige middelen gewerkt,
legt Wilma uit. “We gebruik fil-

lers op basis van hyaluronzuur,
dat is een lichaamseigen stof.
Bij de botoxbehandeling werken we met het gerenommeerd
product Dysport Botuline Toxine A. Dat geeft een veilig en
mooi resultaat.”

“WE ONDERSCHEIDEN ONS DOOR EEN
GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING.”
Hele week open
Met de komst van de nieuwe
arts, die op woensdag, vrijdag
en zaterdag werkt, is Kliniek
Heihof de hele week open.
“Dat is erg fijn,” merkt Wilma
op. “Mensen kunnen nu op
hun dag naar keuze komen.” In
zeven jaar tijd heeft de kliniek
een enorme groei gemaakt.
Daarom verhuisde het bedrijf
vorig jaar naar een grotere locatie. Een prachtig pand in het
Oude Dudok Pompgemaal aan
het Laapersveld 1, met gratis
parkeermogelijkheden. “Onze
behandelingen zijn heel betaalbaar,” voegt de eigenaar eraan
toe. “We onderscheiden ons
door een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een goede en veilige behandeling moet voor iedereen bereikbaar zijn, vinden
we. Tot 1 januari loopt onze
actie van 10 euro korting op
alle behandelingen. Dus een
botoxbehandeling voor 79 euro
en een filler voor 185 euro.
Meer informatie vinden mensen op onze website
www.kliniekheihof.nl.”

NIE
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Het favoriete
adres van
Sinterklaas!

Ouderen Nederhorst den Berg bedanken de
WEE
Willem van Diermen Stichting

NIEUWS VOOR AN

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Onze dank gaat uit naar de
vertegenwoordigers van de
Willem van Diermen Stichting.
Mede dankzij hun financiële
steun kunnen de bewoners
van de Kuijer en Horstwaarde
in Nederhorst den Berg sinds
kort genieten van de buitenritjes op de splinternieuwe duo-

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

LET OP:
Deze woningen
zijn enkel voor
55-plussers.

fiets. Afgelopen zaterdag hebben zij zelf ook een proefritje
gemaakt en aan de blije gezichten is te zien dat dit een
groot succes was.
Hartelijk dank namens alle
bewoners van de Kuijer en
Horstwaarde.

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Foto: boven Gert Hagen, Martin van Wijk, Nicole Steenvoorden; onder Henny Pos en Chris
Werkhoven.

PER DIRECT
TE HUUR
VEENSTAETE
TE KORTENHOEF
Luxe huurwoningen, speciaal voor 55-plussers in een levendige gemeenschap. Gelegen
in een groene omgeving aan de rand van het
Gooi met vrij uitzicht over de weilanden.
•

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen

Colinda Brouwer,
welzijnsmedewerker de Kuijer,
Nederhorst den Berg

•
•
•

Fraaie, modern uitgeruste 2- en 3kamer appartementen
Ruime balkons met vrij uitzicht
Verschillende voorzieningen
Indien gewenst ondersteuning aan huis

Huurprijzen

vanaf € 648 per maand excl.
servicekosten á € 90 per maand

Oppervlakte

van 46 m² tot 93 m²

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Interesse?

T 088 432 47 80
E verhuur.zorgvastgoed@mvgm.nl
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Denk mee over
laadpalen in uw buurt

Flyer coronahulp

#mooiWijdemeren
@maivandermeulen

Officiële
bekendmakingen

Heeft u hem al gezien? De flyer van het
dorpenteam over hulp en ondersteuning in
deze coronatijd? Deze is bijgevoegd in de
krant van deze week. Aarzel niet om contact
op te nemen als u hulp wenst of wilt geven
aan anderen!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Masterclass ondernemers

Op dinsdag 8 december is er een online
masterclass voor ondernemers over cybercriminaliteit. De masterclass is van 20.00
tot 21.30 uur via Zoom. In deze crisistijd
worden ondernemers veelvuldig opgelicht
met nepmails, gijzelsoftware en hacks. In de
online masterclass leert u wat u kunt doen
om de kans op cybercrime te verkleinen.
De masterclass wordt georganiseerd door
de gemeente, PVO Midden-Nederland en
het CCV . Aanmelden kan via
info@wijdemeren.nl.
>

Inzameling GFT

In de wintermaanden bent u waarschijnlijk
minder in de tuin aan het werk. Daarom
wordt het GFT afval vanaf 1 december tot
en februari eens per twee weken opgehaald.
Vanaf maart komt de GAD weer wekelijks
langs om GFT afval in te zamelen. Bekijk
voor alle ophaalmomenten de kalender op
www.gad.nl.

In 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronacrisis
verlopen deze verkiezingen anders
dan gebruikelijk. Zo kunnen stemmen
verdeeld over drie dagen worden
uitgebracht: op maandag 15,
dinsdag 16 en woensdag 17 maart
2021. We hebben daarom meer
stembureauleden en tellers nodig.
Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers
hun stem op een juiste manier kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld door de controle van

stempassen en identiteit en het uitreiken van
stembiljetten aan de kiezers. Het is mogelijk
dat u naast uw functie op het stembureau
tijdelijk ingezet wordt als gastvrouw of –heer.
U ontvangt de kiezers en zorgt dat zij de
coronamaatregelen opvolgen en veilig
kunnen stemmen.

Wat bieden wij?
Als stembureaulid of teller krijgt u een kijkje
achter de schermen van de verkiezingen. Het
staat goed op uw cv en u krijgt er een leuke
vergoeding voor. De vergoedingen liggen
naar verwachting tussen de 50 en 175 euro.

Voordat u aan de slag gaat op een stembureau zorgen we dat u voldoende kennis heeft.
Hiervoor doet u een e-learning en woont u
een informatiebijeenkomst bij.

Meld u aan!
Bent u flexibel, nauwkeurig, minimaal 18 jaar op
15 maart 2021 en op één van de verkiezingsdata de gehele dag en avond beschikbaar? Dan
zijn we op zoek naar u! Meld u vóór 1 februari
2021 aan via
www.wijdemeren.nl/stembureauleden.

Mondkapje vanaf 1 december verplicht

>

>

Vanaf dinsdag 1 december geldt
in heel Nederland een mondkapjesplicht in onder andere winkels,
musea, in stations en bij bushaltes.
Leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs moeten ook een mondkapje
gaan dragen. De mondkapjesplicht
geldt voor iedereen van 13 jaar en
ouder.
Heeft u een minimuminkomen en is dit bij ons
bekend, dan krijgt u (per huishouden) twee
wasbare mondkapjes toegestuurd.

Soorten mondkapjes
Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en moet ontworpen zijn om
de verspreiding van virussen tegen te gaan.
Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die
te koop zijn bij de drogist of de supermarkt.
Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus
en mond niet volledig, en mag daarom niet
worden gebruikt als alternatief voor een
mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
een sjaal of bandana.

Sanering speeltuin Uiterdijksehof

In de speeltuin Uiterdijksehof in Nederhorst
den Berg is onderzoek gedaan naar vervuiling
in de grond. Uit dit onderzoek blijkt dat op
diverse plaatsen in de speeltuin lichte
vervuiling voorkomt. Deze vervuiling is
ongevaarlijk voor u, uw kinderen en uw
huisdieren. Het is wettelijk ook niet verplicht
om deze te verwijderen. Maar omdat het
om een speeltuin gaat, willen we hier extra
voorzichtig mee zijn en dus gaan we de
grond saneren. Op donderdagavond
3 december organiseren we een digitale
bewonersavond waarin we een toelichting
geven en vragen beantwoorden. Wilt u
hierbij aanwezig zijn, mail dan naar
overmeer-zuid@wijdemeren.nl.

Cyberagenten gezocht!

Kinderen zijn steeds vaker en langer online:
ze gamen, appen en TikTokken wat af.
Vaak zijn ze zich niet bewust van de gevaren
online. Dat maakt hen een makkelijk doelwit
voor hackers en andere online criminelen.
De game HackShield maakt hen weerbaar
tegen cybercriminaliteit. Is uw zoon of
dochter tussen de 8 en 12 jaar? Ga dan naar
www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren
voor meer informatie en om uw zoon of
dochter aan te melden. Wie weet wordt hij
of zij dé cyberagent van Wijdemeren!

Wijdemeren
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Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren
Denk mee over de toekomst van
Wijdemeren!
Op www.wijdemerenverrijkt.nl kunt
u de dromen, kansen en dilemma’s
die in kaart zijn gebracht aanscherpen of verrijken.
Wethouder Klink: “We werken op dit moment
aan de omgevingsvisie. Dat doen we graag
samen met iedereen die woont en werkt in
deze prachtige gemeente. Een visie op de
toekomst is nodig omdat natuur, wonen,

economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de
komende jaren allemaal om een plek vragen
in de schaarse ruimte. We willen woningen
bouwen die passen bij de behoeften van onze
inwoners, en nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken voor ondernemers en
recreatie. En we moeten de overstap maken
op duurzame energiebronnen die we ook
lokaal opwekken. Dat betekent dat we keuzes
moeten maken omdat onze leefruimte beperkt
is. De gemeente is van ons allemaal, daarom wil
ik iedereen oproepen om mee te denken.”

Digitaal werkatelier
Praat u liever digitaal mee? Meld u dan aan
voor het digitale werkatelier op 8 december.
Meer informatie en het aanmeldformulier
staan op www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
Naar verwachting is de omgevingsvisie in de
eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Denk mee over de laadpalen in uw buurt
Steeds meer inwoners rijden in een
elektrische auto. Als gemeente zijn
we daar blij mee, want elektrisch
rijden draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Inwoners
kunnen gratis een laadpaal voor de
openbare ruimte aanvragen. Om
dit aanvraagproces te versnellen,
hebben we voor alle wijken in kaart
gebracht waar de komende jaren
openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Wat vindt u van deze
locaties? Denk met ons mee!

Tot nu toe zochten we bij iedere individuele
aanvraag voor een laadpaal naar een geschikte locatie. Dit is een tijdrovend proces. Door
de locaties van alle toekomstige laadpalen
in één keer vast te stellen, kunnen we deze
doorlooptijd verkorten en weten we zeker dat
we in de toekomst een dekkend netwerk van
laadpalen hebben. Win-win dus.

Laadpalenkaart
Voor het zover is, willen we u vragen om
mee te denken. Hebben we locaties over het
hoofd gezien? Is er een plek die niet handig
gekozen is? We horen het graag! U kunt

tot en met zondag 13 december uw reactie
geven. Ga naar www.wijdemeren.nl/laadpaal
voor de kaart met laadpalen.

Vervolgstappen
Alle binnengekomen reacties bekijken we
zorgvuldig. Per locatie overwegen we of deze
moet worden aangepast naar aanleiding van
de reacties. Hierna wordt er een verkeersbesluit
genomen om op alle voorgestelde locaties een
laadpaal te kunnen plaatsen. Het besluit wordt,
naar verwachting, beging volgend jaar bekendgemaakt. De laadpalen worden pas geplaatst na
een aanvraag van een inwoner.

Boa’s bij u in de buurt
U heeft ze in de afgelopen periode
vast vaker gezien dan anders: onze
buitengewoon opsporingsambtenaren. De boa’s zijn in coronatijd bijna
overal tegelijk. Wat doen zij precies
en waar kunnen zij u bij helpen?
“We zijn de ogen en oren in de wijk voor de
gemeente én de politie”, vertelt boa Erdal
Egirgen. “We pakken overlast en ergernissen
aan die te maken hebben met leefbaarheid en
veiligheid. Dat laatste doen we in samenwerking met de politie. Denk bijvoorbeeld
aan parkeeroverlast, burenruzies, overlast
van zwerfafval of het afsteken van vuurwerk.
We zoeken altijd samen met inwoners naar
een oplossing. Als het niet anders kan treden

we ook op met handhaving en maken we in
voorkomende gevallen proces-verbaal op.”

Handhaving coronamaatregelen
Het afgelopen jaar lag de nadruk op handhaving van de coronamaatregelen. “In de
zomer waren we veel bij de stranden en op
de plassen aanwezig. Ook spraken we met
inwoners, horecaondernemers, winkeliers en
sportverenigingen. De continue verandering
van de maatregelen zorgt bij iedereen voor
veel extra werk, en soms ook verwarring. We
proberen dit zo goed mogelijk te begeleiden,
met begrip voor iedere situatie.”

Aanspreekpunt per gebied
Boa Erdal Egirgen is verantwoordelijk voor

Deze foto is gemaakt voor de coronacrisis. Op de foto v.l.n.r. Alex Buitenhuis, Joery Witte, Erdal Egirgen

Nederhorst den Berg, Alex Buitenhuis voor
Breukeleveen en Loosdrecht en Joery Witte
voor Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef.
Wilt u een melding doen? Bel naar de ge-

meente via telefoonnummer 14 035 en vraag
naar ‘uw’ boa of doe een melding in Fixi. Kijk
ook op
www.wijdemeren.nl/hulpdiensten.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 41: afwijken bestemmingsplan
horeca naar recreatie (hotel-) appartementen (24.11.2020)

- achter Moerendael 1: inrichten tijdelijk
baggerdepot (12.11.20)
- Koninginneweg 64: plaatsen twee dakkapellen (19.11.20)
- Kortenhoefsedijk 9: plaatsen dakopbouw
met nokverhoging (13.11.20)
- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning
(13.11.20)
- naast Kromme Rade 9: afwijken bestemmingsplan vergroten bouwvlak bedrijf
(12.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (16.11.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 26: realiseren kelder (18.11.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 76: plaatsen dakkapel
(18.11.20)
- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (15.11.20)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 24: plaatsen dakkapel (20.11.20)
- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (25.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken
bestemmingsplan bouwen bedrijfsgebouw
(13.11.20)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: afwijken
bestemmingsplan vergroten camping (13.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: opname
bouwvlak op onbebouwd bedrijfsperceel
(21.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen
woning (14.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 178: afwijken
bestemmingsplan bedrijf naar wonen (13.11.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen interieur achter- en linker zijgevel en toevoegen
dakramen (15.11.20)
- achter Oud-Loosdrechtsedijk 63: afwijken
bestemmingsplan gebruik hooiberg naar
wonen (12.11.20)
- Oud-loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats (20.11.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 165: plaatsen woonboot (16.11.20)

- Naast Oud-Loosdrechtsedijk 235: bouwen
zeven appartementen en twaalf herenhuizen
(24.11.20)
- Prinses Beatrixstraat 4: plaatsen terrasoverkapping (23.11.20)
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (23.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (23.11.20)
- naast Trekpad 41: vernieuwen schuur (23.11.20)
- Veendijk 5a: maken uitbouw (24.11.20)
- Vuntuslaan 6: plaatsen dakopbouw (19.11.20)
- Vuntuslaan 10: plaatsen dakopbouw (19.11.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 23 zonnepanelen
(16.11.20)
- Eilandseweg 9: plaatsen steiger met zwemtrap (19.11.20)
- Eilandseweg 19c: vervangen beschoeiing
(19.11.20)

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
- achter Juliana-Bernhardplein 6: bouwen
twaalf woningen (15.11.20)
- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel
(16.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28: realiseren veranda (24.11.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (19.11.20)

Loosdrecht
- ter hoogte van Boegspriet 10: plaatsen voetgangersbrug (24.11.20)
- Horndijk 34: bouwen botenhuis en plaatsen
beschoeiing/damwand (19.11.20)
- Horndijk 34a: bouwen botenhuis en
beschoeiing (20.11.20)
- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met
zonnepanelen (23.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen
woning (24.11.20)
- Paulus Potterlaan 6: plaatsen dakkapel
(23.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (25.11.20)
- Tjalk 68: uitbreiden woning (25.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 2, Nederhorst
den Berg
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4.
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn
vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg
2 in Nederhorst den Berg gewijzigd heeft
vastgesteld. De toelichting; de regels en de
verbeelding zijn gewijzigd in verband met een
opgenomen geluidszone.

stemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de
termijn van terinzageligging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de
door de raad bij de vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4.
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat de gemeenteraad van Wijdemeren in
zijn vergadering van 8 oktober 2020 het
bestemmingsplan Clubgebouw en loods
watersportvereniging de Watervogels aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld. De toelichting over
het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot het stikstofonderzoek;
akoestisch onderzoek industrielawaai en het
aspect gevaar.

Het plan
Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is voornemens om het terrein aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b her in te richten.
De bestaande bebouwing (loods met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er
zal in de nabijheid van de te slopen opstallen
een nieuwe loods worden opgericht en dieper
het gebied in een clubgebouw.

Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 3 december 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-va00). U kunt
de stukken ook digitaal opvragen via info@
wijdemeren.nl.

Een belanghebbende die bij de gemeenteraad
tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-be-

COLOFON

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>

Drank- en horecavergunning

Verkeer

- Drank- en horecavergunning (10-11-2020) ;
Het Nieuw Kompas B.V, Oud-Loosdrechtsedijk
203
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verkeersbesluiten

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en VechtGewijzigde vaststelling beLoosdrecht
stemmingsplan Clubgebouw en - Vuntuslaan t.h.v. huisnr. 28: opheffen
streek
loods watersportvereniging de
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
Watervogels Oud-Loosdrechtse- verband met omstandigheden belanghebben- De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
dijk 103b, Loosdrecht
de (12.11.20)
en Vechtstreek heeft op 18 november 2020

Inzage

Beroep

Het betreft de volgende persoon:
-H.M.C. van der Laan, geboren 12-06-1969
uitgeschreven naar Land Onbekend

>

Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg
2 wordt gevraagd om de bestemming van zijn
woning te wijzigen van bedrijfswoning naar
burgerwoning.

Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 3 december 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-va00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Loosdrecht

>

Het plan

Inzage

bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de
door de raad bij de vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad
tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de
termijn van terinzageligging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

een nieuwe noodverordening vastgesteld. De
noodverordening is te raadplegen op www.
wijdemeren.nl.

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47
van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van
onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het
college van burgemeester en wethouders het
voornemen het adres ambtshalve te wijzigen
in de Basisregistratie.
Het betreft de volgende persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970
per 17-11-2020 uit te schrijven naar Land
Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN
Aangezien het voor ons onmogelijk is om
iedereen persoonlijk te benaderen, willen wij
langs deze weg iedereen bedanken voor de
steun en het medeleven, tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Ton Meester
Antonius Johannes Joseph

De prachtige bloemen, de vele kaarten en lieve
berichtjes geven ons kracht om door te gaan.
Margriet

Natascha en John
Sanne, Max, Tess

Dennis en Harriët
Ben, Lennert, Winston

Chantal en Tirian
Mandy, Danny, Romy

Ankeveen, december 2020

Na een liefdevolle verzorging in Zorgvilla Saksen Weimar te
Arnhem is vredig van ons heengegaan mijn lieve moeder en
onze oma

Adriana Wilhelmina van der Linden  de Poel
Jeannette
* Hilversum, 4 juni 1935

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp

Correspondentieadres:
Marianne van der Linden
Notarisappelgaard 8, 6831 BS Arnhem
De Afscheidsviering in de Parochiekerk van O.L. Vrouw
Hemelvaart en de begrafenis op het parochiële kerkhof te
Nederhorst ten Berg hebben maandag 30 november jl.
plaatsgevonden.

VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Aangeboden: Hulp in Huishouding. Tel: 06-30235649
Goede referenties.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

Kwekerij Krijn Spaan
Kerstbomen in diverse soorten
en maten, ook Kerstgroen e.d
ma t/m za

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17
uur VOOR AN
NIEUWS
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

WEE

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
TRAPGANS ANKEVEEN
30 m3 Bel 0655360880
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
WEILAND TE HUUR GEVRAAGD
VOOR TREKPAARDEN(VEULENS)
ANNEKE 06-46312433
MASSAGE is not just a
LUXURY
It’s a way to a:
HEALTHIER,
HAPPIER,
LIFE
www.donnalife.nl
Opgave van een Wijdemeertje
kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur
voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per
gedrukte regel

‘Een eerbetoon aan
mijn vrouw’
SELFSTORAGE - MINI OPSLAG

SCAN QR
BOEK ONLINE
OKSTORAGE.nl

echtgenote van Herman van der Linden † 31 oktober 2015

Marianne
Jan
Rowan en Marije
Owen, Marin en Fabian
Arjen

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

† Arnhem, 22 november 2020

Na vijf jaar zijn zij weer herenigd

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.

Pampuslaan 139
1382 JN Weesp

ZOEK JIJ
RUIMTE?
Opslagruimte van 2m3 - 36m3 | Beschikbaar vanaf € 5,-

✓ 24/7 veilige opslag ✓ Flexibele huurtermijn ✓ Ideale grootte

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

iger!
Word vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven

Help door
te luisteren
anoniem
dag en nacht

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

NIEUWSSTER
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Coronacijfers kris kras
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

inzet van hosts op de strand-

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
jes leidde
de drukte
in goede
In samenwerking met

WIJDEMEREN
De redactie presenteert u
een aantal cijfers die met
het covid19- virus in Wijdemeren te maken hebben. Zowel medisch als op
het gebied van veiligheid
en economie. Het is geen
volledig beeld, maar het
biedt u enig inzicht in de
gevolgen.
Medisch
Het beeld van het aantal besmettingen in de zes dorpen
vertoont overeenkomsten met
wat er landelijk gebeurde. In
week 43 (eind oktober) waren er ongeveer 80 besmette
personen, dat daalde van 50
in week 45 naar 30 in week
47 (16-22 november). Op 16
november waren er vier personen overleden aan het virus
en lagen er drie in het ziekenhuis.
Veiligheid
In Wijdemeren waren er geen
excessen qua veiligheid. De

banen, volgens een woordvoerder van de gemeente.
De BOA’s werkten 54 uur
per week, ze hebben geen
processen-verbaal gegeven.
Er waren slechts twee waarschuwingen, één keer voor
teveel personen op een verjaardag en één horecaondernemer kreeg een aanmaning
omdat hij zijn zaak te laat
sloot. De politie schreef vijf
bonnen uit in Loosdrecht en
drie in Nederhorst den Berg.
Te weinig afstand nemen was
de hoofdreden.
NOW- uitkeringen
Er zijn diverse regelingen om
ondernemers tegemoet te
komen in de verliezen die ze
hebben geleden als gevolg
van het virus. De bekendste
is de zgn. NOW- uitkering,
Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid, als vergoeding van de loonkosten. In de
eerste NOW- ronde ontvingen
Wijdemeerse bedrijven bij elkaar: 5.342.512 euro. In de

tweede NOW- ronde (16-11’20) was dat aanzienlijk minder, nl. 2.938.928, maar liefst
45% minder. Dat is overigens een landelijk beeld. Per
1000 inwoners was de uitkering bij NOW-1 gemiddeld €
219.333,- en bij NOW-2 was
dat € 120.656.
Op de lijst van NOW-2 staan

96 ontvangers, van koploper
Lamme Textiel (ruim 4 ton)
tot een bedrijf dat € 856,- ontving.
Cultureel
Slechts twee Wijdemeerse
culturele instellingen kregen noodsteun uit een cultureel potje van de provincie
Noord-Holland. In totaal ging

het om 11 miljoen voor 100
musea, theaterpodia, bibliotheken e.d. 65% was een provinciale subsidie en 35% werd
bijgelegd door de gemeente.
Kasteel-museum Sypesteyn
uit Loosdrecht ontving €
14.285 (incl. 5000 van de gemeente) en het Ankeveense
Theater De Dillewijn: 11.428
euro (4000 gemeente).

Advertorial

Comenius College, school waar je je thuis voelt
Door: Herman Stuijver
HILVERSUM
Dagelijks fietsen bijna 400
scholieren vanuit de zes
Wijdemeerse dorpen naar
de lommerrijke lanen naast
de
’s-Gravelandseweg
waar het Comenius College
is gevestigd aan de Bisonlaan, naast het Corversbos.
Een scholengemeenschap
mavo-havo-atheneum-gymnasium met plusminus 1400
leerlingen. Rector Robert
van der Sijde (40) werkt er
nu ruim een jaar en vertelt
graag over nieuwe onderwijskundige stappen.
“Het is mijn eerste baan als
rector en ik had direct een turbulent jaar, door het covid-virus, waardoor veel zaken totaal anders liepen. Maar ik voel
me hier op m’n plek, dit is een
scholengemeenschap met een
hart voor de kinderen. En als
mensen-mens kan ik hier heel
goed functioneren”, opent de
40-jarige ex-godsdienstleraar,
getrouwd en vader van drie

kinderen. Op dit moment is de
school bezig met het verwezenlijken van een nieuwe visie
waarin vertrouwen, aandacht
en ruimte centraal staan. “Dat
zijn algemene begrippen, maar
met een roadmap willen we
stap voor stap onder andere
realiseren dat de lessen anders
worden vorm gegeven, dat de
leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen en dat het
gebouw een nog betere werkomgeving wordt.” Zo streeft het
Comenius ernaar dat leerlingen een flexibel rooster zullen
krijgen dat past bij de capaciteiten en voorkeuren van de
leerlingen. Ook vindt men het
belangrijk dat de ‘warme’ zorg
voor leerlingen blijft en nóg
verder wordt uitgebreid. Qua
verantwoordelijkheid is het
goed dat een leerling de regie
heeft bij een oudergesprek, en
zelf zijn docent en ouders vertelt wat goed gaat en wat beter kan. Het nieuwe, kleurrijke
logo en de vernieuwde website
laten deze ontwikkelingen zien.
De scholengemeenschap wil
meer zijn dan een leeromge-

ving, waarin nieuwsgierigheid
en ontdekkend leren centraal
staan. Ook de school als community,
ontmoetingsplaats,
past in het beeld van 2020 en
daarna. Van der Sijde wijst op
een zeer geslaagd brugklaskamp, met een overnachting
in legertentjes. Of de bandjesavond waar de jonge muzikale talenten hun vaardigheden
kunnen tonen. Met 118 leerlingen deden de havo-4 leerlingen mee aan een reeks van
sociale projecten. Ze schoffelden, deden boodschappen en
bezochten ouderen en behoeftigen. Er is dus veel meer dan
alleen lessen volgen.
Open Dag
Door de omstandigheden van
het coronavirus zijn alleen de
groepen-8 welkom op de Open
Dag op 16 januari (geldt voor
alle middelbare scholen). Voor
de ouders is er buiten van alles
georganiseerd en kunnen zij
vragen stellen aan docenten,
mentoren en zorgcoördinatoren. Uiteraard onder het genot
van verse koffie en muziek van

Foto: Rector Robert van der Sijde

de leerlingen. Met een Virtual
Reality-bril kun je ook het gebouw van binnen bekijken. Binnen worden de basisschoolleerlingen rondgeleid door
Comenius-leerlingen,
compleet met een speurtocht. Alles
gaat uiteraard wel volgens een
tijdslot.

Tot slot
Het Comenius is en blijft een
school met uitstekend onderwijs dat leidt tot goede resultaten. Met aandacht voor elkaar,
zelf kiezen en ontdekkend leren / ontmoeten is het een plek
waar je je thuis voelt.
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De kleine wereld van Fabian Franciscus
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Als je op ongeveer anderhalve meter van opkomend
cabaretier Fabian Franciscus in theater De Dillewijn
zit, met schrijfblokje en fotocamera, is dat een bijzondere ervaring. Fabian gaf
met een try out van ‘Kleine
Wereld’ een glasheldere
inkijk in het leven van een
autist. Twee voorstellingen
van bijna anderhalve uur
op één avond is een prestatie van formaat, vooral
als je daarna op je OV- fiets
op een nachtelijk uur naar
Bussum-Zuid moet fietsen.
Fabian Franciscus groeide op
met een nuchtere Beemster
boerin als moeder en een flamboyante, in Indonesië geboren
vader, vertelde hij. Na de Jenaplanschool belandde hij voor
een jaar op een ZMOK- school

waar hij, niet opzettelijk, respect afdwong met een bepaalde blik uit z’n ogen, met vergrote pupillen. Als Fabians woede
zo nu en dan naar boven komt,
dan voel je als het ware die focus op je gericht, zeker op de
eerste rij. Franciscus probeert
samen met een psycholoog
om te gaan met z’n autisme.
Wat hem steeds beter lukt.
Daarover gaat de voorstelling,
de wekelijkse sessies met zo’n
coach, van wie hij er velen in
alle soorten en maten heeft
meegemaakt. Toch was het
vroeger soms ook wel fijn, om
lekker alleen in zijn eigen kleine
autistische wereldje te zitten.
Die uitstapjes worden het publiek regelmatig voorgeschoteld. Het levert een uitermate
humoristische voorstelling op,
waarin ‘de slimme cabaretier
met dat rare hoofd’ non- stop
het 30-koppige publiek meeneemt in zijn angsten, fobieën
en therapieën. Hilarisch en no

nonsens, soms confronterend.
Als je door je bed zakt, dan kan
er een monster onder liggen.
Die bestrijdt je met een mok.
Bij een AH weigert Fabian te
shoppen met een zelfscan,
dan voelt hij zich als een koe
die met de kassabon het poortje uit mag. Aan regen heeft-ie
een bloedhekel, schreeuwen
naar de druppels schijnt te
helpen. Het begrip ‘zelf- acceptatie’ loopt als een rode draad
door de voorstelling. Neem
jezelf zoals je bent, hoort hij
regelmatig. Dan kunnen twee
vingers in de anus van een
leeuw zelfs levensreddend
zijn. Of de verhaaltjes van drie
parkieten die op verschillende
manieren hun laatste adem uitbliezen, had ook een bepaalde
therapeutische uitwerking. Met
vallen en opstaan handhaaft
Fabian Franciscus zich, ook
een nachtelijke fietstocht met
obstakels van Arnhem naar
Utrecht overleeft hij. Voor wie

ooit met ‘coaching’ te maken
heeft gehad, zal ‘Kleine Wereld’ vol zitten met herkenbare
momenten bij de psycholoog.
Anders kun je gewoon genieten van een vlotte monoloog

WEE

van een echt mens met een try
NIEUWS VOOR AN
out die al bijna perfect is.

Foto: Lady M Artistique

Donaties gevraagd voor de
Snoezelruimte in de Kuijer

Vier kerst thuis met R estaurant 1244!
Laat u thuis verwennen met heerlijke en feestelijke gerechten.
U hoeft het alleen nog maar op een bord te leggen!

Met trots presenteren wij u ons
4- of 5-gangen kerstmenu:
Amuse van het huis
Lolly van mozzarella

Heilbotfilet
Brandade, beurre rouge, biet

Tartaar van rivierkreeft
Spicy kletskop, langoustine,
chioggia

Kaasplateau (optie)
Zelfgemaakt vijgenbrood

Runderlende
Kastanje, hazelnoot, paddenstoel

Gerookte Ruby
Chocolade, rode wijn, amandel

4-gangen € 49,50 (zonder kaasplateau)
5-gangen € 59,50 (met kaasplateau)
Flesje bubbels om mee te beginnen € 7,50
Fles wijn rood of wit voor slechts € 17,50
2 flessen rood of wit voor slechts € 27,50

035-5339155

* info@restaurant1244.nl * www.restaurant1244.nl

NEDERHORST DEN BERG
Wanneer het zicht of gehoor je in de steek laat,
word je wereld steeds kleiner. Des te belangrijker is
het om de overige zintuigen te blijven prikkelen. De
term “water-snoezelen” is
daarom een populair begrip
binnen de ouderenzorg.
Sinds kort heeft de Kuijer in
Nederhorst den Berg een
groot, hoog-laag bad. Het warme water, badzout en de klanken van vogelgeluiden hebben
een positieve werking op een
badderende bewoner.
“Wanneer ik mijn ogen sluit,
heb ik het idee in een badkuip
te liggen in Zeeland, waar ik
vroeger met mijn ouders op vakantie ging”, aldus een 90-jarige dame.
Op dit moment staat het bad op
wieltjes en wordt deze naar de
badkamer van de bewoner gereden. U kunt zich voorstellen
dat een standaard badkamer
in een woonvoorziening voor
senioren niet is ingericht voor
een ultiem snoezelgevoel. Een
wit systeemplafond zonder
sfeerverlichting en aankleding

dragen niet bij aan een zintuigenprikkeling.
Hiervoor hebben wij hulp ingeschakeld van Ilse Achterberg
(founder) en Nils Broos (design- en projectmanager) van
Worldwidesnoezelen.com, ook
gevestigd in Nederhorst den
Berg. Zij hebben een persoonlijke 3D-plattegrond gemaakt
waarbij alle elementen samenkomen, zoals regelbare lichtwanden/projectie, muurschilderingen,- en bubbelbuizen.
Om dit financieel te kunnen
realiseren hebben wij uw hulp
nodig. Helpt u ons om deze
fantastische
snoezelruimte
werkelijkheid te laten worden
en de bewoners te laten wegdromen tijdens een badritueel?
Om de snoezelruimte te realiseren hebben we EU 9.000
nodig. De eerste giften zijn al
binnen. Helpt u ook mee? Wij
zijn blij met elke bedrag om dit
project te kunnen realiseren.
Nieuwsgierig
geworden?
Neem voor meer informatie
contact op via: c.brouwer@
amaris.nl of 0612740484.
Colinda Brouwer
Welzijnsmedewerker de Kuijer
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Puzzels en lingerie……apart of vooral			
WEEKBLADWIJDEMEREN
heel leuk?
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

HILVERSUM
Chilly op de Gijsbrecht in
Hilversum is bij velen al
bijna 30 jaar bekend van de
mooiste merken badmode
en lingerie. Sinds 10 jaar is
Chilly zelfs ook online een
begrip. Alle dagen is de
eigenaresse Renate nog
dankbaar voor het succes!
Haar bedrijf groeide uit tot iets
groots en haar ondernemersgeest ging weer opspelen. Zij
wilde weer iets nieuws opzetten, wat weer klein en gezellig
was en wat zij vanuit huis kon
doen. Iets wat haar aan het
hart lag …. Zo werd begin dit
jaar Hobbysale geboren: Een
webshop met legpuzzels, diamond paintings en spellen.
Ze startte vanuit huis haar
webshop Hobbysale, met de
bedoeling om naast Chilly, zelf
een kleine webshop te runnen.
Kleinschalig en weer ouwderwets pionieren.

Maar daar was Corona! Iedereen moest thuisblijven en er
werd weer volop gepuzzeld
en spelletjes gespeeld. De
vraag werd groter en groter, de
voorraad puzzels en spellen
groeide gestaag. Webshopje
werd webshop en huis werd
pakhuis. Kortom, thuis kon het
niet langer. De voorraad van
Hobbysale werd verplaatst
naar het magazijn van Chilly in
Hilversum.
De collecties puzzels en
spellen van Gibsons, Eurographics, Ravensburger, Jan
van Haasteren, Jumbo, Wasgij
en nog veel meer merken werden uitgebreid en de bestellingen bleven binnenstromen.
En toen dacht ze, waarom
niet?! Waarom niet ook in de
winkel van Chilly op de Gijsbrecht verkopen? Het wordt
tenslotte december, hoe leuk
zou het zijn om al die leuke

puzzels, spellen en diamond
paintings aan het winkelende
publiek op de Gijsbrecht te
laten zien. De dozen werden
ingeladen en Hobbysale kreeg
z’n eigen verdieping en etalage in de winkel van Chilly.
Het is misschien wel apart…

of misschien bijzonder… maar
het is vooral heel leuk om de
enthousiaste reacties van
klanten te zien!

Chilly en Hobbysale
Gijsbrecht van Amstelstraat
186-190 1214BE Hilversum
035-6249407 www.hobbysale.
nl www.chillyhilversum.nl

Dus op zoek naar een leuk
cadeau? Chilly en Hobbysale
hebben het allemaal!

Lobelia opent pop-up store in de Meenthof
KORTENHOEF
Donderdag 3 december
opent Lobelia een pop-up
store in de Meenthof. Voor
het afhalen van bestellingen of het kopen van een
kant-en-klaar boeket, kunt
u in december terecht
op nr. 45. De extra winkel komt in het voormalig
reisbureau en is open van
woensdag t/m zaterdag
tussen 10.00 en 18.00 uur.
“Alle winkeliers lopen met hun
ruimte te stoeien,” verduidelijkt
Gerard Steenvoorden. “Door
de coronamaatregelen mogen
er naast het personeel maar
drie mensen in de winkel zijn.
Veel klanten staan dus buiten
te wachten. In de zomer ging
dat nog wel, maar nu staan ze
in de kou of in de regen. Daarom zochten we voor de drukke
decembermaand een pop-up
store in de buurt.”
Inpakken en wegwezen
Het leegstaande pand van het
voormalig reisbureau bood de
ideale oplossing voor de tijdelijke uitbreiding van de bloe-

menzaak. Gerard: “Het is wel
dubbel natuurlijk. Het is heel
vervelend voor Dream Travel
maar wij zijn er nu mee geholpen.” De pop-up store wordt
voor een deel ingericht voor
het bergen van de voorraad
en voor het maken van bloemstukken en boeketten. Het
grootste deel is echter gericht
op de uitgifte van bloemen.
“Het wordt wel ‘inpakken en
wegwezen’”, vult Mariette Steenvoorden aan. “Je kunt iets
uitzoeken wat al klaar is. Zien
en kopen dus. Ook kunnen
klanten er hun bestellingen afhalen.”

Foto:

“JE KUNT IETS UITZOEKEN WAT AL
KLAAR IS. ZIEN EN
KOPEN DUS.”
In de kerstsfeer
De ‘gewone’ winkel op nummer 41 ademt volledig de
kerstsfeer uit. Met gezellige
lampjes, geurig dennengroen
en glimmende kerstballen.
“Het is nu al een gekkenhuis”
meldt Mariette met een lach.
“Alles is heel vroeg dit jaar.

Men is er veel eerder mee bezig. We verkopen bijvoorbeeld
veel kerststerren, engeltjes en
andere frutsels. Klanten kopen iets om hun eigen huis te
versieren of om weg te geven.
Aan anderen die ziek zijn, eenzaam of het moeilijk hebben.
Dat merk je echt. Men gaat

minder bij elkaar op visite maar
brengt een bloemetje of laat
het bezorgen. Mensen denken
in deze tijd aan elkaar.”
Pop-up store
De pop-up store is in december open van woensdag t/m
zaterdag tussen 10.00 en

18.00 uur en in de kerstweek
de hele week. Het doorgeven
van bestellingen kan telefonisch (035) 6566146, per mail
admin@lobeliakortenhoef.nl
of via de webwinkel op www.
lobelia-kortenhoef.nl.
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Jonge voetballertjes maken straten schoon
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Op een voetballoze zaterdag pakten Mees, Florian,
Flo, Sem, Menno, Ties,
Quinten en Bram van voetbalclub SV ’s-Graveland
JO10- 3 hun grijper op en
zuiverden een paar straten
van zwerfafval.
Leider/ trainer Melvin Keff
vertelt dat deze jongens van
± 9 jaar twee keer per week
keihard trainen, onder leiding

van hemzelf en Dennis Kroon
en op zaterdag goed bezig
worden gehouden met spelcircuits, een covid19- toernooi
en oefenwedstrijden. Maar afgelopen zaterdag was er even
niets. Dus werd het nuttige van
het schoonmaken verenigd
met het aangename van bewegen. En daar hebben deze jonge honden wel behoefte aan.
Ondanks de frisse kou op een
vroege zaterdagochtend zijn
ze bijna niet te stuiten. Ze rennen over het gras en langs de
bermen. “Ja, dat is goed voor

het milieu”, vertelt Ties “Ik heb
nu al heel veel papiertjes en
plastic gezien. Ik vind het best
leuk, vooral zo knip-knip met
een grijper.” Natuurlijk is goals
scoren het allerleukst, erkent
teamgenoot Bram “maar dit is
ook wel okay.” Bram heeft een
gecombineerde taak in het zevental, verdediger en keeper.
Het valt de jongens op dat de
grond rond de Paddenpoel
bezaaid is met rotzooi, zelfs
vuurwerkrestanten.
Voordat
de kleine colonne richting De

WEE

NIEUWS VOOR AN

Meenthof trekt, is er een fotomoment. Voor even gaan de
blauw-witte shirts aan. Met
het logo van sponsor ‘Eetcafé
de Eend’ waar trainer Keff in
de keuken de scepter zwaait.
Lachen, of doen alsof, en weg

gaan de pupillen, op jacht naar
onverteerbare rotzooi. Drie
volle zakken later genieten
ze van een warme chocomel.
Zie ook: www.eetcafedeeend.
nl; van 12.00 uur tot 20.00 uur
(035-5825511).

voor een potje voetbal in
sporthal De Fuik.

kocht. Nooit eerder waren dat
er zoveel!

Sinterklaas kon het toch niet
laten: hij was eventjes op de
club voor een bliksembezoek
om de door de jeugd gestelde
vragen te beantwoorden. SVS
TV heeft er een eigen S.V.
’s-Graveland Sinterklaasjournaal van gemaakt. Te zien via
onze social mediakanalen.

Een ander succes: De actie
rondom de Vriendenloterij. De
spelers van ZAT2 hebben zich
hiervoor ingezet en het aantal
verkochte loten is goed voor
een maandelijks bedrag voor
de vereniging. Bovendien behoorde ZAT2 hiermee tot de
top 5 van Nederland.

De Grote Clubactie is een
groot succes geworden dit
jaar. Dankzij de inzet van vele
jeugdleden en natuurlijk vele,
vele kopers. Dank jullie wel
voor deze geweldige steun. Er
zijn maar liefst 2114 loten ver-

De Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het
seizoen 2019-2020 zal dit jaar
online plaatsvinden op vrijdagavond 11 december.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
De komende twee weken
worden de zaterdagse (on-

derlinge) wedstrijden op
het veld afgewisseld met
zaalvoetbal. Verdeeld over

twee zaterdagen en een
zondag zullen alle jeugdteams ruim de tijd krijgen

S interklaas
D R I V E-I N

ZATERDAG

5 DECEMBER

VAN 13.00 TOT 15.00 UUR

KOM
LANGS!
EN MAAK
KANS OP

Sinterklaas
komt bij
Office Centre!
Uit betrouwbare bron weten we dat
Sinterklaas op zaterdag 5 december 2020
van 13.00 tot 15.00 uur bij Office Centre
Hilversum zal zijn!
Office Centre Hilversum heeft Sinterklaas
en zijn Pieten beloofd er een feestje van te
maken en heeft een veilige Drive-in
georganiseerd.
Kom samen met uw kinderen naar
Office Centre, er is voor iedereen
wat lekkers en de papa’s en mama’s
krijgen een gratis poster en maken
kans tot wel € 75,- shop tegoed.

Office Centre Hilversum| Vreelandseweg 5 1216CG

EN NOG
MEER MOOIE
PRIJZEN!

75,SHOPTEGOED

Douwe Egberts koffiepunten
voor de Voedselbank
Lionsclub Loosdrecht weer op jacht
LOOSDRECHT
De Lions Club Loosdrecht
zet zich ook dit jaar weer
in voor de inzamelingsactie van Douwe Egberts
waardepunten. De actie is
1 december 2020 gestart
en duurt tot 1 januari 2021.
Alle ingeleverde waarde
punten worden door Douwe Egberts verzilverd voor
pakken koffie en alle pakken worden gedoneerd aan
de regionale voedselbank.
Koffie, voor velen van ons heel
gewoon, blijft voor de gezinnen die zijn aangesloten bij
de Voedselbank een luxe. Lionsclub Loosdrecht verzorgt
de praktische kant van de
actie. Vanaf 1 december kunnen in Wijdemeren op de on-

derstaande adressen de D.E.
waardepunten gedeponeerd
worden in de daarvoor bestemde dozen. In Loosdrecht
is dat bij Jumbo Van de Bunt
en bij de Loosdrechtse Apotheek. In Kortenhoef kunt u
de punten kwijt bij de plaatselijke Jumbo. In Nederhorst
den Berg bij de plaatselijke
Apotheek. In januari worden
de punten geteld en weten we
hoeveel pakken koffie dit jaar
geschonken kunnen worden
aan de voedselbank. We laten
u weten wat de actie op zal
brengen. Doet u weer mee?
Samen kunnen we deze actie
weer tot een groot succes maken! Al vast heel veel dank,
ook namens de Voedselbank !
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Co de Kloet jr. signeert boek
WEEKBLADWIJDEMEREN
Frank & Co
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Op zaterdag 5 december
is Kortenhoever Co de
Kloet jr. in de stand van
De Boektique van 10 tot 12
uur te vinden op de markt
in Ankeveen om zijn nieuwe boek Frank & Co te signeren.

Het was tijdens de samenwerking met Zappa’s zoon
Dweezil dat Co besloot om op
basis van zijn omvangrijke audio- en beeldarchief dit boek
te schrijven.
Frank & Co is een uniek document: persoonlijke herinneringen in combinatie met letterlijk
uitgeschreven
gesprekken,
vooral met Zappa, maar ook
met Jimmy Carl Black (de

eerste drummer van The Mothers Of Invention), dirigent
Kent Nagano, het befaamde
duo Flo & Eddie (The Turtles), Don van Vliet (Captain
Beefheart) en de vrouw die de
aanloop en het begin van de
glansrijke carrière van Zappa
meemaakte, Pamela Zarubica
(Suzy Creamcheese).
Frank & Co is een Must Have
voor elke Zappa fan.

Sint op het scherm

Het SLOEP- bestuur zet
graag onze SLOEP ‘ers in het
zonnetje die zich met het hart
en ziel hebben ingezet voor

grote verrassing dat Sint ondanks het thuiswerken toch
besloten had om even langs te
komen op de ijsbaan.
Ondanks de verscherpte lockdown kregen de kinderen de
afgelopen weken gewoon wekelijks les op de buitenbaan in
Amsterdam. Uiteraard wel onder aangepaste regels.
Er is nog ruimte voor nieuwe
leden. Vanaf januari is het mogelijk om een halfjaar abonnement te nemen. Stuur voor
een gratis proefles een mailtje
naar:
jeugdcommissie@de5dorpen.nl

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 2 december zendt GooiTV het volgende programma uit:
Andreas van der Schaaf komt
met een nieuwe aflevering van
De Dag van Andreas, wederom in retrostijl.
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met raadsgriffier
Debby de Heus. Zij vertrekt

binnenkort en blikt terug op
haar ervaringen in Wijdemeren.
In TV Magazine onder andere
aandacht voor knuffelkoeien,
affuiten en knotshockey.
En dan is er ook weer In Gesprek Met, met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter
Heegde die ingaat op actuele
zaken.

Huis-aan-huis inzameling
gft in de wintermaanden weer naar eens per

WIJDEMEREN
De video met het interview
dat Mendy heeft met Sinterklaas, waarin hij tekeningen en filmpjes van de
kinderen uit Wijdemeren
bekijkt en al hun vragen
beantwoordt, is vanaf nu
te vinden op website van
de SLOEP. Ook te zien op
GooiTV en hij zal worden
verspreid via de Facebookpagina van SLOEPY
Loosdrecht.
De video is ook te vinden (met
een mogelijkheid om te downloaden en/of te delen) via de
volgende link: https://vimeo.
com/484254504.
Stichting
SLOEP heeft zich met veel
plezier en enthousiasme ingezet voor een mooi alternatief
voor de Sinterklaasbeleving in
Wijdemeren.

WIJDEMEREN
Sint en Pieten brengen
jeugd van Schaatsvereniging de 5 Dorpen een onverwachts bezoek.
Sinterklaas heeft zaterdagmiddag een bezoek gebracht
aan de schaatsjeugd van de
5 Dorpen. Op de Jaap Edenbaan waar de Bergse, Kortenhoefse en Ankeveense jeugd
wekelijks traint begroette hij
de kinderen vanuit zijn arrenslee. Ook een aantal Pieten
kwamen mee en toonden hun
schaatskunsten in een heuse
Pietenrace op de 400 meterbaan.
Voor de jeugd was het een

Co de Kloet raakte op zijn 12e
verslingerd aan de muziek
van Frank Zappa. Een paar
jaar later, in 1977, ontmoet hij
zijn idool: het begin van een
vriendschap die tot de dood
van dit muziek-icoon zou blijven bestaan.
Naast de persoonlijke relatie
heeft De Kloet in zijn werk bij
de media steeds nauw professioneel contact met Zappa onderhouden, wat resulteerde in
radio-producties met de man
zelf maar ook met mensen die
hij via Zappa leerde kennen:
George Duke, Mike Keneally,
Napoleon Murphy Brock, Terry Bozzio, Bruce Fowler, Jimmy Carl Black en Steve Vai.

Sinterklaas tóch op bezoek

twee weken

deze productie:
Chiel, Mendy, Fabiënne, Nico,
Thomas, Jurg, Jenny, Hans,
Tries, Miranda.
En voor de fantastische medewerking bedanken wij van
harte: burgemeester Crys
Larson, Jacques en Ruud van
GooiTV, de gemeente Wijdemeren, Rolf en Lars van

Streamstudio.nl, cameraman
Max Rauch en de collega-Sinterklaas-comités in Wijdemeren.
Mochten er nog vragen zijn,
dan horen wij dat natuurlijk
heel graag. Wij hopen volgend jaar op een ander Sinterklaas-scenario!

WIJDEMEREN
Vanaf 1 december wordt
het gft-afval weer eens per
twee weken aan huis opgehaald Dit geldt voor de
maanden december, januari en februari.

niets te doen. Gft-afval levert
compost op en biogas.

In de wintermaanden wordt er
minder gesnoeid en in de tuin
gewerkt. Vanaf maart staat de
wekelijkse inzameling van gft
weer in de planning.

Een derde van ons restafval
bestaat uit gft. Zonde, want zo
krijgt het gft-afval geen nieuwe
bestemming.
info@gad.nl

De app en de (digitale)inzamelkalender zijn up-to-date.
Voor de kerstbomen wordt begin januari een aparte route
gereden. Deze data staan ook
al aangegeven in de inzamelkalender 2021 die inmiddels
online staat. Inwoners kunnen
vanaf nu ook de inzamelkalender 2021 weer printen. De
gebruikers van de gratis GAD
inzamelkalender app hoeven

Een volle container is goed
voor ruim 15 kilo compost en
voldoende gas voor een gezin
om 4 weken op te koken.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

3 DECEMBER 12.00 UUR

ONLINE START VERKOOP
Op 3 december om 12.00 uur start de verkoop.
Vanaf dat moment is alle verkoopinformatie te
vinden op de website. Inschrijven is vanaf deze
datum alleen mogelijk via uw eigen digitale account.
De inschrijftermijn geeft voldoende ruimte om alle
informatie rustig te bestuderen.

NEDERHORST DEN BERG
In een prachtige omgeving in het dorp Nederhorst
den Berg komt het aantrekkelijk en kleinschalig
nieuwbouwplan ‘Kasteelhoeve’ met 4 exclusieve
villa’s en 8 woningen met een eigentijdse en
landelijke architectuur.

KASTEELHOEVE-NEDERHORST.NL

4 EXCLUSIEVE VILLA’S

•
•
•
•
•

Woonoppervlak circa 207-230m2
Kaveloppervlak van circa 540 tot 1450m2
4 of 5 slaapkamers
Tuin op het zuiden of westen met vrij
uitzicht op de landerijen en/of het water
en de bosrand van de kasteeltuin
Twee parkeerplaatsen op eigen terrein

0294 - 432 323

8 WONINGEN

•
•
•
•
•

Woonoppervlak circa 92m2
Kaveloppervlak van circa 115 tot 168m2
3 slaapkamers
Tuingerichte woonkamer
Tuin op het zuiden, grenzend aan het
water en de bosrand van de kasteeltuin

