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2021 het Jaar van de Bezorger
WIJDEMEREN
Wat uitgeverij Dunnebier 
Print & Marketing betreft, 
wordt 2021 het Jaar van de 
Bezorger. Dat zijn de man-
nen en vrouwen, meisjes 
en jongens die wekelijks in 
weer en wind klaar staan 
om het Weekblad Wijde-
meren of de Nieuwsster bij 
u te bezorgen.

Huis-aan-huisbladen die in 
een grote behoefte voorzien 
door veel nieuws en adver-
tenties uit de zes dorpen. 
Gewoon van papier lezen 
heeft nog steeds de groot-
ste voorkeur bij onze lezers. 
Daar kunnen sociale media 
en websites niet tegen op. De 
bezorgers vormen daarbij een 
onmisbare schakel.

Voor Loosdrecht en omgeving 
is Piet Masmeijer de coördi-
nator: “Ik ben super tevreden 
over de jongens en meiden 
die de Nieuwsster voor ons 
bezorgen. Over het algemeen 

doen ze het goed. Als ze het 
niet goed doen, zoek ik een 
ander.” Masmeijer wijst erop 
dat hijzelf de ‘buitengebieden’ 
voor zijn rekening neemt, een 
ruim begrip, namelijk voorbij 
de Sijpekerk in Nieuw Loos-
drecht en de brandweerka-

zerne in Oud-Loosdrecht, 
toch wel zo’n 1000 bladen.” 
De man, uit een echte kran-
tenfamilie, vertelt dat werving 
en selectie van bezorgers niet 
vanzelf gaat. “De jongeren 
hebben er tegenwoordig zo-
veel bij en blijkbaar is die fi-
nanciële prikkel ook niet meer 
zo aanwezig.”

Ook de bezorgcoördinator 
Kortenhoef, ’s-Graveland en 
Ankeveen is blij met z’n lo-
pers. “Ach, af en toe gaat het 
ietsje mis. Maar er zijn wei-
nig incidenten. Laatst was er 
een loper die een compleet 
pakket in de container mik-
te, ja, daar neem ik afscheid 
van.” JW, pseudoniem voor 
de regelaar die liever buiten 
de spotlights staat, hoeft zelf 
geen Weekbladen te bezor-
gen. Hij heeft zelfs een korte 
wachtlijst. “Het valt niet mee 
om nieuwelingen te vinden, 
maar met een oproep in het 
blad lukt het meestal wel.” In 
Nederhorst den Berg lijkt 95% 

van de distributie ook soepel 
te verlopen.

Bezorging@dunnebier.nl
Als het toch eens fout gaat met 
bezorging dan kunt u reageren 
op: bezorging@dunnebier.nl. 
(of bellen naar: 0294- 25 62 
00). Ook voor complimenten 
is dit emailadres een goed 
communicatiemiddel. Er kwa-
men al veel reacties binnen. 
‘Graag willen wij de meisjes 
Hermse een pluim geven voor 
de trouwe bezorging op het 
Noordereinde, heel veel dank 
daarvoor’ schreef Ali de Vries. 
Ook als je zelf zin hebt om te 
lopen, oud of jong, dan ben 
je welkom op dit adres. 2021 
wordt ook het jaar dat redac-
teur Saskia Luijer af en toe 
een portret maakt van een be-
zorger, met een kleine bonus. 
Als lezer van deze krant kunt 
u iemand aanmelden voor de 
rubriek ‘bezorger in beeld’.

Het Jaar van de Bezorger, wij 
hebben er zin in.

Archieffoto’s: linksboven Miranda en Ronald Klaver, onder Chanice Kempers, rechts Melvin v d Meer

advertorial

Gezonde 
voornemens 
voor 2021?
Zo houd je ze vol!

Gezond beginnen aan 2021? 
Begin je ook elk jaar met goe-
de voornemens om gezonder 
te leven of af te vallen? Het 
begin is vaak makkelijk, maar 
waarom is het volhouden toch 
zo lastig? Met professionele 
begeleiding van Schepop Di-
etetiek (3 uur vergoed vanuit 
je basisverzekering) behaal 
je dit jaar wel jouw doelen! 
Het geheim van afvallen is 
het aanleren van gezonde 
eet- en leefgewoontes die bij 
je passen. Daar kan ik je bij 
helpen! Bel vandaag nog naar 
035-6094220 en maak een af-
spraak of stuur een mail naar 
info@schepopdietetiek.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
de website
www.schepopdietetiek.nl.

Schepop Diëtetiek wenst ie-
dereen een gelukkig en ge-
zond 2021 toe en ik hoop je 
snel te zien in mijn praktijk 
aan de Zuidsingel 30 in Kor-
tenhoef!
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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
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 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
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.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.

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

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

Wij wensen u een 
gelukkig en Coronavrij 

2021 toe

Markt in 
Ankeveen!

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 10 januari: 9.30 uur: 
 M. Lagemaat.
 OLV Hemelvaart
 Do. 7 januari: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 9 januari: 19.00 uur: 
 W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 10 januari: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
 Wo. 13 januari: 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. 10 januari: 10.00 uur: 
       Ds. Reinier Nummerdor.
       Vooraf melden verplicht, via:
       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 

      Zo. 10 januari: 10.00 uur: 
      Ds. G.J. Krol.

 Hervormde gemeente
   Kortenhoef 

     Geen opgave ontvangen.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 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 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  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 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  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 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Wijdemeren en de boodschappen voor    
bijstand
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de dagen voor de Kerst 
kwam Wijdemeren lande-
lijk in het nieuws. Van Tele-
graaf tot het NOS journaal, 
iedereen weet nu waar de 
zes dorpen liggen. De ge-
meente heeft 7000 euro 
teruggevorderd op een 
vrouw met een bijstands-
uitkering die tussen 2015 
en 2018 regelmatig gratis 
boodschappen kreeg van 
haar moeder.

De Wijdemeerse had te ma-
ken met hoge vaste lasten. 
De vrouw voldeed niet aan de 
plicht om die boodschappen 
door te geven. Volgens NOS.
nl zou er ook een boete van 
3500 euro volgen. Daarvan is 
volgens wethouder Van Rijn 
geen sprake. Die later op de 
landelijke radio zei dat de 
vele verontwaardigde reacties 
aanleiding waren om deze 
zaak nog eens onder de loep 
te nemen. “De rechter heeft 
ons gelijk gegeven, maar 

niet alles wat rechtmatig is, is 
ook rechtvaardig”, zei ze op 
Radio-1 Journaal. Ze wil on-
derzoeken hoe het besluit tot 
stand is gekomen. “Heeft het 
besluit wel uitgepakt zoals het 
bedoeld is? Als het antwoord 
‘nee’ is, gaan we in overleg of 
we het moeten herzien. Die 
ruimte is er.”

‘NIET ALLES WAT 
RECHTMATIG IS, IS 

OOK RECHTVAARDIG’

Hoger beroep
Aan de basis van het besluit 
ligt een uitspraak van de 
Rechtbank Midden-Neder-
land van veertien maanden 
geleden, namelijk 14 oktober 
2019, dat een inwoner van de 
gemeente een gedeelte van 
haar bijstandsuitkering moet 
terugbetalen. De mevrouw in 
kwestie heeft vervolgens ho-
ger beroep ingesteld tegen de 
uitspraak, dat nog loopt. De 
gemeente is uitvoerder van 
de participatiewet. Een over-
grote meerderheid van het 
parlement heeft in 2015 inge-

stemd met deze wet, inclusief 
de afspraken hoe gemeenten 
deze wet moeten uitvoeren. 
Bij het uitvoeren van de Parti-
cipatiewet zoekt de gemeente 
naar een balans tussen een 
rechtmatige uitvoering van 
de wet en een rechtvaardig 
uitvoering. In sommige geval-
len ontstaat spanning op deze 
balans. Als gemeente probe-
ren we hier zo goed mogelijk 
het evenwicht te bewaren, 
aldus een woordvoerder. ´Wij 
zullen, naar aanleiding van 
de ontstane discussie, nog-
maals naar deze zaak kijken 
om te bezien of wij destijds 
het evenwicht goed hebben 
weten te bewaren´.

Landelijk
De wethouder wijst ook op 
de landelijke politiek: “Er zijn 
vele honderden van dit soort 
casussen in het land. Ge-
meenten zijn verplicht terug 
te vorderen, maar zou dat 
ook moeten in het geval van 
boodschappen?” Mevrouw 
Van Rijn vindt dat kabinet en 
Tweede Kamer ook een rol 

hebben, ze zouden de wetge-
ving kunnen aanpassen. Ze 
is bereid om mee te denken 
over dit beleid. Op Kamer-
vragen antwoordde staats-
secretaris Van ’t Wout dat hij 
in de wet zal bekijken of het 
verschil tussen fraude en een 
fout kan worden uitgewerkt.

Ten slotte nog dit
De gemeente meldt: ‘Op so-
ciale media zijn ook bij dit 
nieuws willens en wetens po-
litieke ambtsdragers en me-
dewerkers van de gemeente 
op een onheuse manier aan-
gesproken, waaronder het 
toewensen van ziektes. Hier-
van neemt de gemeente met 
nadruk grote afstand en roept 
anderen op dit ook te doen’.

Extra raadsvergadering
D66 Wijdemeren heeft ver-
zocht om een extra raadsver-
gadering over dit onderwerp 
in januari. In principe staat 
burgemeester Larson positief 
tegenover dit verzoek. Op de 
achtergrond speelt ook mee 
dat de fractie een motie in-

diende om inwoners met een 
bijstandsuitkering toe te staan 
vrij te besteden giften te ont-
vangen tot een maximumbe-
drag zonder daarbij gekort te 
worden op hun bijstandske-
ring. De stemmen staakten 
(9-9), waarbij CDA, De Lokale 
Partij en één VVD’er tegen 
stemden. Die kwestie komt 
dus terug op de agenda.

Foto: Raw Productions i.o.v. 
Lidl

   

Bo de Kruijff, jonge liberaal vol ambities
Pak je kans op Wijdemeren Verrijkt

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nog een jaar, dan stu-
deert Bo de Kruijff (22) af 
in Rechtsgeleerdheid aan 
de Universiteit van Am-
sterdam. Maar het ziet er 
niet naar uit dat het jonge 
VVD-commissielid op een 
stoffig advocatenkantoor 
belandt. Nee, Bo kiest 
voor de politiek. Jongeren 
en politiek, dat is het the-
ma waarop hij zich de ko-
mende jaren wil focussen. 
Natuurlijk wil Bo in 2022 
een zetel in de gemeente-
raad van Wijdemeren.

“Vanaf mijn 15e ben ik begon-
nen met het volgen van de-
batten. Ik koos al vrij snel voor 
de VVD, het liberale en onder-
nemende sprak me aan. Vrij-
heid staat bij mij bovenaan. Ik 
vind het een uitdaging om via 
de politiek de maatschappij 

te veranderen. Met een stu-
die rechten als basis kun je 
er actief aan meehelpen dat 
wetten aansluiten op wat er 
leeft.” Nadat Bo zich als nieu-
we inwoner van Kortenhoef 
aanmeldde bij de plaatselijke 
VVD werd hij al in oktober 
2019 geïnstalleerd als com-
missielid. De behoefte aan 
jong bloed in de vijf dorpen is 
groot. “Ik ben nu ruim een jaar 
actief en ik voel me hier thuis. 
Ik ben goed betrokken bij veel 
onderwerpen die in onze ge-
meente spelen, samen met 
de fractie.”

Bo de Kruijff heeft veel con-
tacten met jongeren, dat vindt 
vooral plaats via sociale me-
dia als Facebook, Instagram, 
Twitter, enz. Maar ook spreekt 
hij vaak jongeren op straat of 
op andere plekken. Ook op 
zijn werk bij de Avontuurfa-
briek in Loosdrecht. “Er lijkt 
een gebrek aan interesse bij 

jongeren, maar als je even 
doorpraat over iets wat ze 
bezighoudt, dan willen ze ook 
de maatschappij veranderen. 
Dat kan niet zonder de poli-
tiek. Er is werk aan de winkel. 
Er moeten meer jonge men-
sen aansluiten in deze ver-
grijsde gemeente.”

Wijdemeren Verrijkt
Een middel om mee te den-
ken over de toekomst van de 
vijf dorpen is Wijdemeren Ver-
rijkt (www.wijdemerenverrijkt.
nl). Een site waarop iedereen 
laagdrempelig ideeën kan 
poneren over wonen, onder-
nemen en natuur & recreatie. 
“Dat is nou een kans voor jon-
geren om je te richten op de 
toekomst. Alle voorstellen en 
ideeën leiden tot een omge-
vingsvisie. Je kunt ook ander-
mans plannen waarderen.” 
Het is duidelijk dat er keuzes 
moeten worden gemaakt tus-
sen zorgvuldig omgaan met 

het groen en de grote vraag 
naar woningbouw. “Die ba-
lans vinden, daarvoor is de 
stem van jongeren nou echt 
belangrijk.”

Op 19 januari a.s. is er een di-
gitaal werkatelier waar jonge-
ren vanaf 18 jaar zich kunnen 
aanmelden op Wijdemeren 
Verrijkt. “Als je wilt meepraten 

over dromen, kansen en di-
lemma’s en de beelden voor 
de toekomst, roep ik jongeren 
op om mee te doen. Samen 
kunnen wij Wijdemeren nog 
mooier maken.” Het kan nie-
mand ontgaan zijn, met Bo 
de Kruijff lijkt de Wijdemeerse 
politiek verrijkt met een am-
bitieuze jongeling die ervoor 
gaat.
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Jaarwisseling rustig verlopen in  
Wijdemeren
Plaatsvervangende schaamte

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN / REGIO
De gemeente Wijdemeren 
meldt dat Oudejaarsdag 
en Nieuwjaarsnacht rustig 
zijn verlopen. Dat blijkt uit 
de voorlopige rapportages 
van de toezichthouders, 
boa’s en de politie. Er wa-
ren in de gemeente nauwe-
lijks incidenten. Hetzelfde 
positieve geluid komt van 
de Brandweer Gooi en 
Vechtstreek.

Burgemeester Crys Larson, 
die zelf met de politie op pad 
was tijdens Oudejaarsavond, is 
tevreden over het verloop van 
oud en nieuw: “We hebben ons 
dit jaar al in een vroeg stadium 
voorbereid op de jaarwisseling. 
Door de coronamaatregelen, 
waaronder het vuurwerk- en 
carbidverbod, was er natuurlijk 
andere aandacht voor dan an-
dere jaren. Er was zoals altijd 
een nauwe samenwerking met 
de politie en de medewerkers 
van de gemeente. Mede dank-
zij de brede inzet en de goede 
samenwerking, is de jaarwis-
seling in onze dorpen rustig 
verlopen. Ik wil vooral onze 
inwoners danken voor de goed 
verlopen jaarwisseling. Zij heb-

ben met elkaar gezorgd voor 
een mooi begin van 2021.”

Plaatsvervangende schaam-
te
Wel is er ondanks het verbod 
behoorlijk wat vuurwerk afge-
stoken. Burgemeester Larson 
vindt het jammer dat niet ieder-
een zich aan het verbod heeft 
gehouden. Gelukkig zijn de 
ziekenhuizen niet extra belast 
door slachtoffers, zegt ze. Op 
sociale media blijkt dat er in de 
zes dorpen toch behoorlijk veel 
de lucht is ingegaan, en niet 
alleen siervuurwerk. Rond de 
jaarwisseling was er veel ge-
knal en schade, hebben velen 
kunnen constateren. Diverse 
inwoners spreken van ‘plaats-
vervangende schaamte’ dat er 
nogal wat inwoners zijn die zich 
niet houden aan een verbod. 
Dat mensen blijkbaar niet het 
respect kunnen opbrengen om 
rekening te houden met me-
de-inwoners. Op oudejaarsdag 
en -avond hebben de gemeen-
telijke toezichthouders een 
aantal personen aangespro-
ken vanwege vuurwerkoverlast 
en kleine brandjes. Er waren 
hiernaast een paar incidenten 
in Loosdrecht waar de politie 
heeft ingegrepen, waaronder 
een feest van circa 30 mensen, 

dat door de politie is beëindigd.

Schade
De komende dagen inventari-
seert de gemeente de schade 
aan gemeentelijke eigendom-
men zoals afvalbakken, contai-
ners en speelvoorzieningen. Er 
is helaas een aantal bushokjes 
vernield. Inwoners kunnen ook 
zelf schade melden bij de ge-
meente. De herstelwerkzaam-
heden zetten de gemeente 
direct in gang. Waar mogelijk 
wordt de schade verhaald op 
de dader(s).

Regiobrandweer
Ook voor de brandweer in Gooi 
en Vechtstreek is de jaarwisse-
ling rustig verlopen. Tussen 31 
december 00.00 uur en 1 janu-
ari 08.00 uur zijn er 44 meldin-
gen bij de meldkamer van de 
brandweer binnengekomen. 
Dat is een daling ten opzichte 
van het aantal meldingen tij-
dens de vorige jaarwisseling. 
Regionaal ging het ook dit jaar 
weer vooral om buitenbrandjes 
en brandende containers. Er 
zijn geen meldingen geweest 
van autobranden tijdens de 
nieuwjaarsnacht. In totaal is er 
vooraf 62 kilo zwaar vuurwerk 
ingeleverd .

   

Oliebollen en een gelukkig 2021
WIJDEMEREN
Op woensdag 30 december 
2020 heeft een kleine dele-
gatie van de fractie en be-
stuur PvdA/GroenLinks uit 
Wijdemeren zelfgebakken 
oliebollen gebracht naar 
de verpleegtehuizen in de 
gemeente Wijdemeren. Dit 
jaar was het motto logi-
scherwijs: ‘overhandigen 
bij de voordeur’.

Door de coronamaatregelen 
was het helaas niet mogelijk 
oliebollen te brengen naar 
de bewoners van de verzor-
gingstehuizen van Wijdeme-
ren. Voor hen hebben we een 
kerstkaart gemaakt en die in 
hun brievenbus gedaan. Ui-
teraard had dit als doel om het 
personeel en de bewoners een 
goede jaarwisseling en een 

gelukkig 2021 toe te wensen. 
Wat was het jaar 2020 een bij-
zonder jaar. Niet in het minst 
voor het personeel en de be-
woners van onze verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Wij hebben 
grote bewondering voor het 
personeel dat in moeilijke om-
standigheden haar zorgtaken 
heeft moeten uitvoeren. En ook 
voor de bewoners was het een 

zwaar jaar waarin ze minder 
bezoek konden ontvangen dan 
gebruikelijk was. Wij hopen dat 
het in 2021 weer een beetje 
‘normaal’ gaat worden en het 
vaccin ons gaat helpen het vi-
rus ‘er onder te krijgen’. Rest 
ons vanuit deze plek iedereen 
een goed, gezond en gelukkig 
2021 toe te wensen. In decem-
ber 2021 melden we ons weer.

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

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

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

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

Wij wensen u een
goed en gezond 2019

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

 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
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Mooi dorp, mooi plan
WIJDEMEREN
MinderHinder.nu wenst 
u allen veel gezondheid, 
liefde en wijsheid toe voor 
2021.

Een jaar waarin we wellicht 
door de komst van het vaccin 
ons gewone leven weer min 
of meer op kunnen pakken 
en waarin we binnen onze 
gemeente aan de slag zullen 
moeten met bestaande en 
nieuwe plannen op allerlei ge-
bied. Wij hebben daar erg veel 
zin in. Wel vinden wij dat het 
bedenken en uitvoeren van 
plannen meer integraal moet 
plaatsvinden waarbij zoveel 
mogelijk recht wordt gedaan 
aan alle belanghebbenden. 
Daarvoor hebben we een op-
lossing bedacht.

In het afgelopen jaar is geble-
ken dat de ambities van de ge-
meente op het gebied van wo-
ningbouw en verkeer niet altijd 

door de inwoners begrepen 
en/of gedeeld worden. Maar 
ook het proces eromheen was 
lang niet altijd voor iedereen 
duidelijk en werd zelfs als 
onrechtvaardig en onjuist er-
varen. Daardoor zijn partijen 
tegenover elkaar komen te 
staan die een oplossing in de 
weg staat.

Met name wat betreft Plan 
Zuidsingel fase 8 staan partij-
en lijnrecht tegenover elkaar. 
Ook merken we dat kennis en 
informatie lang niet altijd bij 
alle betrokkenen beschikbaar 
zijn, waardoor beslissingen 
genomen worden op basis 
van verkeerde aannames. De 
oplossing is in wezen simpel. 
Zorg dat alle betrokkenen op 
de hoogte zijn van de feiten.

Planchecker
Daarom introduceert Minder-
Hinder.nu de Planchecker. Op 
zes deelgebieden (zie plaat-

je) willen we bestaande en 
nieuwe plannen ‘factchecken’ 
samen met politiek en belang-
hebbenden. Zodat geborgd 
is dat in een vroeg stadium 
draagvlak ontstaat en energie 
gestoken wordt in zaken die 
ertoe doen. Waarbij ook snel 
duidelijk wordt onder welke 
voorwaarden de plannen al 
dan niet concreet gemaakt 
kunnen worden. Draagvlak 
en daadkracht komen zo bij 
elkaar. MinderHinder.nu wil 
graag workshopsessies op-
starten met alle raadsfracties 
en natuurlijk burgemeester en 
wethouders. Aan de hand van 
dit instrument gaan we op ba-
sis van aanwezige onderzoe-
ken gezamenlijk kijken naar 
de feiten. Op basis daarvan 
gaan we aan de slag gaan met 
concrete alternatieven op het 
gebied van bijvoorbeeld wo-
ningbouw en verkeer waarbij 
uiteraard goed rekening ge-
houden wordt met de andere 

onderwerpen die inwoners van 
Kortenhoef en ’s- Graveland 
heel belangrijk vinden.

Uitnodiging
Zo moet het mogelijk zijn om 
op transparante wijze plannen 
te ontwikkelen die voor inwo-
ners aanvaardbaar zijn en 
recht doen de bredere opga-
ve die de gemeente heeft op 
gebied van bijvoorbeeld haar 
woningbouwopgave. Door de 
samenwerking vroegtijdig op 
te zoeken worden impasses 
zoals nu bij het plan Zuidsin-
gel fase 8 in combinatie met 

het verkeersplan rondom de 
vaartwegen en de Smidsbrug 
zijn ontstaan voorkomen. Wij 
kijken uit naar 2021 waar-
bij inwoners, politiek, maat-
schappelijke organisaties en 
betrokken inwoners op basis 
van de feiten actief samen aan 
de slag gaan met ons nieuwe 
motto: Mooi dorp, Mooi plan! 
De uitnodiging aan alle raads-
fracties en B&W om aan de 
slag te gaan met de ‘Planchec-
ker’ voor Plan Zuidsingel fase 
8 volgt spoedig.

   

Politicus van het Jaar mislukt
Door: Herman Stuijver

REGIO
Voor het eerst in jaren heeft 
de verkiezing Politicus van 
het Jaar in Gooi en Vecht-
streek geen winnaar opge-
leverd. Door fraude is het 
niet gelukt om een beste 
lokale politicus te kiezen. 
Tot grote spijt van organi-
sator Bussumer Bert Son-
neveld. Hij schrijft: ‘In 2020 
is er dus geen overall win-
naar. Of beter geschreven: 
alle genomineerde politici 
zijn winnaar. Want de no-
minatie alleen al is winst’. 

En dus werd Ankevener 
Eric Torsing geen Beste 
Politicus.

De nominatiefase leverde 
een lijst op met 12 politici: 1. 
Hugo Bellaart, VVD, gemeen-
teraadslid Gooise Meren, 
genomineerd omdat hij de 
PMD-discussie mooi op de 
landelijke agenda heeft ge-
zet’; 2. Sean Bogaers, Larens 
Behoud, gemeenteraadslid 
Laren, ‘mensen moeten met 
elkaar in gesprek over racis-
me en discriminatie’; 3. Pieter 
Broertjes, PvdA, burgemees-
ter Hilversum en voorzitter 

Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek, genomineerd om 
‘zijn menselijke aanpak bij de 
bestrijding van het corona-
virus in onze regio’; 4. Carin 
Francken, D66, fractievoor-
zitter Blaricum; 5. Bart Heller, 
GroenLinks, wethouder Hilver-
sum; 6. Bert Rebel, CDA, wet-
houder Huizen en bestuurslid 
van de Regio Gooi en Vecht-
streek, ‘Bert Rebel heeft onder 
andere financiën en economie 
in zijn portefeuille en hij maakt 
in deze crisistijd daarmee het 
verschil voor ondernemers én 
werkzoekenden in onze regio’; 
7. Rosalie van Rijn, CDA, wet-

houder gemeente Wijdeme-
ren. ‘zeer talentvol, geprezen 
door zowel oppositie als coa-
litie. Harde werker, verbinder’. 
8 & 9. Pierre van Rooden en 
Bianca Verweij, SP-fractie Hil-
versum, ‘De SP vecht voor het 
behoud van het sociale karak-
ter van Hilversum en omge-
ving’; 10. Eric Torsing, CDA, 
gemeenteraadslid Wijdeme-
ren, ‘Eric is een echte volks-
vertegenwoordiger, toegan-
kelijk, eerlijk, duidelijk en een 
echte doorzetter’; 11. Charles 
Wiss, PvdA, gemeenteraads-
lid Gooise Meren, ‘een echte 
volksvertegenwoordiger’; 12. 

Hawre Rahimi, VVD, gemeen-
teraadslid Weesp, ‘Hawre zet 
zich met veel energie in de 
raad’.

Bij een tussenstand op 30 de-
cember lag Wijdemeerder Eric 
Torsing op kop met 28% van 
de 1572 stemmen, ´onze´ wet-
houder Rosalie van Rijn had 
toen 5%. Totdat een leeghoofd 
de stemming verpestte door 
urenlang met muisklikken de 
uitslag te manipuleren.

   

GGD start op 15 januari met vaccineren 
REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek 
start vrijdag 15 januari met 
het vaccineren van zorg-
medewerkers tegen het 
coronavirus. De huisart-
sen krijgen ook voorrang, 
maar pas in de volgende 
ronde, met een ander vac-
cin: Moderna. Het vacci-
neren zal plaatsvinden op 
het terrein van de Konink-
lijke Visio, expertisecen-
trum voor slechtziende 
en blinde mensen, aan de 

Amersfoortsestraatweg in 
Huizen.
 
Het is een centraal gelegen 
locatie, makkelijk bereikbaar 
vanaf de A1, en er kan op 
deze locatie zorgvuldig reke-
ning gehouden worden met de 
benodigde veiligheidsmaatre-
gelen. De rijksoverheid heeft 
de tijdlijn voor het vaccineren 
vastgesteld. Als eerste zijn de 
medewerkers van de verpleeg/
verzorgingshuizen, gehandi-
captenzorg en thuiszorg aan 

de beurt. Zorgmedewerkers 
krijgen hiervoor begin januari 
een uitnodiging van hun werk-
gever. Uiteindelijk komt ieder-
een aan de beurt. Zodra een 
groep aan de beurt is, krijgt 
deze bericht. De verwachting 
is dat de groep zorgmede-
werkers binnen 6 weken hun 
vaccinaties heeft ontvangen. 
In een later stadium zullen ook 
inwoners uit de regio op deze 
locatie door de GGD gevac-
cineerd worden. Wanneer is 
nog niet precies duidelijk. Wel 

is duidelijk dat dit er veel meer 
zijn. Daarom zal voor deze 
tweede groep op het terrein 
van Visio een apart vaccinatie-
paviljoen gebouwd worden. 

Vragen 
Veel informatie en antwoorden 
vindt u op www.coronavacci-
natie.nl of bel naar 0800-1351 
of het Corona callcenter van 
de GGD (035) 69264 00. Op 
de website www.coronavacci-
natie.nl, staat informatie over 
de verschillende vaccins en de 

volgorde waarin er wordt ge-
vaccineerd. 

Tot slot 
Met een vaccinatie beschermt 
u niet alleen u zelf, maar ook, 
familie, vrienden en kwetsba-
ren. Zo zorgt vaccineren er-
voor dat we stapje voor stapje 
meer vrijheid krijgen. Terug 
naar het echte normaal. Alleen 
samen krijgen we dat voor el-
kaar. 
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Is rechtmatig in dit geval ook   
rechtvaardig, wethouder?
Ingezonden brief

D66 is verbijsterd over de re-
cente berichtgeving. Een in-
woonster met bijstand ontving 
wekelijks van haar moeder 
boodschappen ter waarde van 
€ 50; zij moet na een rechts-
zaak € 7.000 aan de gemeen-
te terugbetalen. De gemeente 
kreeg van de rechter formeel 
gelijk. Als dit klopt, wil Wijde-
meren zo omgaan met inwo-
ners? De Participatiewet die 
de bijstand regelt, is begrijpe-
lijk streng op inkomsten. Wie 
zichzelf kan redden, behoeft 
geen uitkering, en fraude moet 
worden tegengegaan. Wel is er 
enige beleidsvrijheid voor de 
menselijke maat. Heeft de ge-
meente de maatwerkmogelijk-
heden voldoende toegepast? 
Is rechtmatig in dit geval ook 
rechtvaardig? Had de gemeen-

te socialer kunnen of moeten 
handelen? Immers een moge-
lijk jarenlang ellendig schulden-
traject, is noch voor de inwoon-
ster noch voor de gemeente 
(hoge kosten!) gewenst.

Motie D66 over ruimhartig om-
gaan met giften door wethou-
der ontraden. D66 diende op 
15 december jl. in de raad een 
motie in ‘Laat een gift in deze 
tijd een gift mogen zijn’. Doel 
was om ruimhartiger om te 
gaan met giften aan bijstands-
gerechtigden en deze tot op 
zekere hoogte niet te korten op 
de uitkering. Deze motie werd 
gesteund door PvdA/Groen 
Links, Dorpsbelangen en 1 
VVD-er. Omdat de stemmen 
staakten, wordt er op 4 febru-
ari a.s. opnieuw over gestemd. 

De CDA-wethouder ontraadde 
deze motie – die elders wél is 
overgenomen – omdat Wijde-
meren al soepel zóu omgaan 
met giften. CDA en De Lokale 
Partij stemden tegen door haar 
geruststellende uitspraken. Zij 
konden zich niet voorstellen 
dat de gemeente hard zou om-
gaan met haar inwoners. Dat is 
aan deze uitspraak niet te zien!

Gemeente: heroverweeg het 
besluit! WIZJWe roepen de 
wethouder op: heroverweeg de 
zaak en gebruik uw beleidsvrij-
heid! Laat dit het startsein zijn 
om in de toekomst lokaal én 
landelijk billijk met dergelijke 
situaties om te gaan.

D66 Wijdemeren, Nanne 
Roosenschoon en Myriam Kooij

   

Plaatsvervangende schaamte
Ingezonden brief

Voor oud & nieuw konden we 
de knallen al horen. Echter op 
oudejaarsnacht om 1200 uur 
blijken niet alleen deze jon-
geren, maar ook hun ouders 
illegaal vuurwerk afsteken. 
Ik vraag me dan af, wat voor 
voorbeeld geven deze ou-
ders, en wordt het gedrag dan 
steeds erger. 

We leven in een democratie, 
die ouders hebben ook op een 
partij gestemd. Nu hebben de 
volksvertegenwoordigers, die 
door jouw stemgedrag zijn ge-
kozen een afspraak gemaakt: 
‘Geen vuurwerk om de zorg te 
ontzien’. Waarom hou je je dan 
niet gewoon aan die afspraak? 

En wat voor signaal geef je aan 
je kinderen. Ach, naar politie 
en overheid hoef je niet naar te 
luisteren, doe lekker wat je zelf 
wilt. Hoe respectloos. En welke 
kans heb je nog dat deze kin-
deren ooit fatsoenlijk gedrag 
gaan laten zien, als hun ouders 
zich zo opstellen. 

Ondanks dat ik in Loosdrecht 6 
politieauto’s heb gezien en ge-
zien heb dat ze optraden, is er 
toch weer mega veel vernield, 
waarom?

Misschien had de overheid dui-
delijk moeten maken dat wan-
neer je vuurwerk afsteekt of als 
je met je dronken kop achter 

het stuur kruipt en je met spoed 
naar de EHBO moet, je helaas 
pas na 19 januari, na het ein-
de van de lockdown, geholpen 
wordt. 

Respect hebben en fatsoenlijk 
gedrag moet je leren, meestal 
leer je dat van je ouders, on-
danks mijn boosheid om hun 
gedrag, heb ik vooral ook me-
delijden met deze kinderen, die 
kansloos zullen opgroeien. Met 
plaatsvervangende schaamte 
en excuus voor hun gedrag, 
wens ik iedereen die zich wel 
fatsoenlijk heeft gedragen een 
heel fijn en goed 2021

Annemarie van Wagen
   

Moeten wij wijken?
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Weliswaar is nog niet be-
kend of bouwplan Zuidsin-
gel Fase-8 doorgaat. 

En is het ook nog niet zeker of 
de daarbij gewenste verkeers-
aanpassingen rond de Smids-
brug noodzakelijk zijn. Toch 

maakten actievoerders hun 
punt, vele bomen op de Leeu-
wenlaan, Emmaweg en op het 
Zuidereind werden omwikkeld 
met rood-witte linten, met daar-
tussen borden met de tekst 
‘Wij moeten wijken’. Kappen 
zou namelijk een consequen-
tie zijn van een rotonde op de 
Smidsbrug, met een extra een-
richtingsweg op het Zuidereind 

en verbreding van de Emma-
weg. De gemeente was er snel 
bij om de linten te verwijderen 
bij de gemeentebomen op Em-
maweg en Leeuwenlaan. Ech-
ter, op het Zuidereind gaat het 
om particuliere bomen, dus dat 
protest blijft bestaan. Wijken 
of niet wijken, dat is de vraag 
voor de komende tijd. 

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose
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R. Kostelijk
Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef

Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

47. De theatervoorstelling Operatie Geslaagd in de Dillewijn met
ex-militair Erik Krikke was indrukwekkend (foto: Lady M. Artisti-
que)

48. Mats Smit uit Nederhorst den Berg werd de eerste Ondernemer van het Jaar (nov.)

49. Na 47 jaren in het bestuur van
de IJsclub Loosdrechtse Plassen
nam Jacob van der Meulen op
emotionele wijze afscheid (nov.)

50.  ’t KOOR! met veel Wijdemeerse leden gaf een warmbloedig
concert in het MCO (nov.)

51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie
Noord-Holland de fusie met Hilversum stopzette (nov.)

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van
Wijdemeren (dec.)

52. Na een lange Kerstlichtjestocht konden honderden kinderen en vol-
wassenen Maria, Jozef en het kindje in de stal bewonderen (dec.)
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Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij wensen u 
een gezond en 

hoopvol 2021!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari worden de kerst-

bomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat 

de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder 

versiering en zonder pot of houten kruis aan de 

weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

De redactie van
Wijdemeren Informeren 
wenst u een gelukkig en 
gezond 2021!#mooiwijdemeren

@lisetverberne

Wijdemeren
informeren

6 januari 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67d: plaatsen overkap-

   ping (16.12.20)

- T.h.v. Herenweg 14: kappen één boom 

   (21.12.20)

- Stichts End 90: verbouwen woning (23.12.20)

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (24.12.20)

- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen 

   (22.12.20)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen 16 bomen (21.12.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 68: plaatsen dakopbouw (18.12.20)

- Horndijk 9b: vernieuwen boothuis (21.12.20)

- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen 

   (17.12.20)

- T.h.v. Nieuw-Loosdrechtsedijk 204: kappen 

   één boom (21.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen club-

   huis en loods (23.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen garage 

   (22.12.20)

- Paulus Potterlaan 20: plaatsen overkapping 

   (21.12.20)

- Rading 18: bouwen woning (22.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 11: maken uitweg (21.12.20)

- Naast Eilandseweg 11: afwijken bestem-

   mingsplan oprichten buitenplaats (16.12.20)

- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods 

   (23.12.20)

- Fazantenlaan 18: kappen vier bomen (29.12.20)

- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning 

   (21.12.20)

- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw 

   (22.12.20)

- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie 

   (22.12.20)

- Spiegelpolder 1c: plaatsen buitenkast voor 

   elektra en waterleiding (26.12.20)

- Vaartweg 20-21: wijzigingsverzoek woning 

   kavel 3 (project Vlindertuin) (21.12.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen ziens-

wijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36b: toevoegen serre en veranda 

   en wijzigen gevelopening (oostgevel) (14.12.20)

- Noordereinde 54c: afwijken bestemmings-

   plan opvang kinderen met geestelijke

   beperking (21.12.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (30.12.20)

- Horndijk 17: bouwen garage (21.12.20)

- Lindelaan 34: plaatsen dakkapel (18.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren dak 

   (24.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blok-

   hut opslag en materiaal (30.12.20) 

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werk-

   plaats (24.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 18 zonnepanelen 

   (22.12.20)

- Hinderdam 3: wijzigen situering woning 

   (22.12.20)

- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel 

   (22.12.20)

- Middenweg 87: verbouwen woning (22.12.20)

- Naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (17.12.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (24.12.20

> Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Voorstraat 35: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (21.12.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

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

O�  ciële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Verkeer

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

Op maandag 15, dinsdag 16 en 
woensdag 17 maart 2021 zijn de 
Tweede Kamerverkiezingen. We zijn 
nog op zoek naar stembureauleden 
en tellers. Iets voor u?

Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers 

hun stem op een juiste manier kunnen uit-

brengen. Bijvoorbeeld door de controle van 

stempassen en identiteit of door het uitreiken 

van stembiljetten aan de kiezers. Daarnaast 

kunt u ingezet worden 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 een

vergoeding 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 verkiezings-

data 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.

Stembureauleden gezocht!
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Nieuwjaarswensen

Foto: Ouders Anita Vonhoff

Anita Vonhoff
Als Loosdrechtse mondhy-
giënist heb ik de afgelopen 
maanden vele coronaverhalen 
gehoord van patiënten. Over 
familieleden die ziek werden, 
zonder klachten of ernstig 
met ziekenhuisopname, lang-
durige klachten naderhand of 
overlijden tot gevolg. Trieste 
verhalen over het afscheid 
nemen van dierbaren, waarbij 
de broodnodige knuffel tijdens 
de condoleance op 1,5 meter 
moest.
Bruiloften met vaste tafelplaat-
sen, die uitbundig feesten of 
kletsen met een familielid, 
die je zolang niet hebt gezien 
onmogelijk maakt omdat hun 
tafel ver weg staat. Verdriet, 
eenzaamheid bij ouderen 
en jongeren, omdat de soci-
ale contacten minimaal zijn 
en de corona te lang duurt. 
Dankbaar ben ik dat mijn fa-
milie, vrienden en kennissen 
gespaard blijven van ernstige 
besmetting of verlies van dier-
baren. Verdrietig dat ik van-
wege een corona-uitbraak in 
verpleeghuis Zonnehoeve niet 
op bezoek kan bij mijn vader. 
(Wat een top verpleeghuis, 
fantastisch personeel, een 
prachtplek om te wonen).
Oud en nieuw vieren zonder 
de 40 klasgenoten van de kin-
deren, onze vrienden en fami-
lie vanwege de 2 bezoekersre-
gel voelt uiterst vreemd. Mijn 
wens is dat iedereen door de 
vaccinatie beschermd wordt, 
zodat we weer spoedig samen 
kunnen zijn om te knuffelen, 
troosten, feesten en alles wat 
we hebben moeten missen. 
Veel liefde en geluk voor ieder-
een, knuffel van Anita.

Cor Koster
De kilometerslange rijen 
vrachtwagens bij Dover en Ca-
lais omstreeks de kerst heb-
ben laten zien hoe afhankelijk 
we van elkaar zijn. Dat geldt 
voor landen en dat geldt voor 
mensen. Als ik íets geleerd 

heb van het jaar dat achter ons 
ligt, van alle beperkingen die 
het coronavirus ons opgelegd 
heeft, is het wel hoe belang-
rijk anderen voor ons zijn. Eén 
van mijn goede voornemens 
dit jaar is dan ook om vaker 
even iemand te bellen, vaker 
even ergens langs te gaan, 
wat meer tijd te nemen voor 
een praatje, even een briefje 
te sturen en te vragen hoe het 
gaat. Want niemand van ons is 
een eiland. Wij, mensen, blij-
ken elkaar meer nodig te heb-
ben dan we dachten.

Foto: Cor Koster

Foto: Ria Groot, vrijwilliger HKL
 
Ernst H.L. Kasteleijn
Terugblikkend op 2020 kun-
nen we als Historische Kring 
Loosdrecht blij zijn dat dit jaar 
ten einde gekomen is. Volko-
men anders dan andere jaren, 
onze HKL veelal gesloten voor 
bezoek, geen activiteiten zo-
als we gewend waren. Maar 
wel andere vormen van con-
tact gezocht en gevonden, 
via de mail, app, telefoon, 
internet, en waar nodig mét 
mondkapjes, anderhalve me-
ter en veel handenwassen. 
Onze vrijwilligers zijn op deze 
manieren doorgegaan met 
interviewen, inventariseren, 
archiveren, corresponderen, 
aanhoren, onderzoeken, vra-
gen beantwoorden, ons perio-
diek uitbrengen, nieuwe leden 
verwelkomen, afscheid nemen 
van andere, kortom de HKL 
bruist van de activiteiten met 
ideeën te over, voor als het 
weer mag….Imaginair willen 
we met u een toast uitbrengen 

op onze gezonde en actieve 
Kring, op uw en onze gezond-
heid en om de allerbeste wen-
sen over te brengen voor een 
positief 2021.

Patrick Kreuning
Bij deze wens ik u allen een 
positief 2021, alleen een nega-
tief 2021 wanneer het op coro-
na- testresultaten aankomt. Ik 
hoop dat 2021 een jaar wordt 
waarin eindelijk eens serieus 
gekeken gaat worden naar de 
belangen van flora en fauna, 
wanneer het om bouwen gaat, 
de groene oase mag geen ver-
binding worden, vast gebouwd 
aan Hilversum waar dan nog 
even een rijksweg doorheen 
loopt. Er wordt gesproken van 
1000 woningzoekenden, maar 
de ouderen die doorstromen 
laten ook weer een huis ach-
ter voor de jongeren, dus die 
cijfers kloppen niet helemaal. 
Tot slot wens ik iedereen fijn 
fietsplezier, mits de fietspaden 
nu eindelijk eens de aandacht 
krijgen die ze verdienen.

Ans Baar
De Historische Kring Neder-
horst den Berg, heeft pro-
gramma voor 2021 paraat. Ten 
eerste wensen wij u een voor-
spoedig, maar vooral gezond 
2021. Ten tweede hopen we 
in het nieuwe jaar weer fysie-
ke bijeenkomsten te kunnen 
houden. We zijn er in ieder 
geval op voorbereid. Zo staan, 
als het licht op groen gaat, de 
volgende activiteiten op het 
programma: jaarvergadering 
met lezing: Herauten op de 
stelling, lezing over het werk 
van stadsherstel Amsterdam 
en de plannen rond kasteel 
Nederhorst en een lezing over 
de Bergse kunstschilders: Jan 
Jacob Spohler en Pieter Ge-
rardus van Os. Verder staat 
er nog een excursie naar Fort 
Nieuwersluis op de rol. Een 
activiteit die coronaproof is en 
aanbeveling verdient: ‘Vroeger 
en Nu’- wandeling’. De wande-
ling voert langs 33 borden ge-
plaatst bij historische plekken 
en gebouwen in het dorp. Er 
zijn historische foto’s op afge-
beeld met toelichtende tekst.
Folder downloaden via histori-
schekring.nl. Aanmelden:
ansbaar@gmail.com.

Tot slot spreken we de wens 
uit spoedig tot uitvoering van 
het programma te kunnen 
overgaan.

Marjolein Ophoff

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Wij wensen alle

watersporters een gezond 2021 toe

BEEKES
STOFFEER ATELIER

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN, 

LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

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

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein

in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56 

                            www.deboektique.nl
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Foto: Kees Blase

Kees Blase
Ons Wijdemeren, recreatie 
& natuur verbonden zowaar 
wens ik een vergroenend toe-
komstgericht Nieuwjaar, ver-
der kijken dan je eigen belang, 
geen macht maar verbinding 
en samenhang

Foto: Matthijs van den Adel

Matthijs van den Adel
Het alom bekende tijdschrift 
Time haalde op haar voorpagi-
na een dikke streep door het 
jaartal 2020.
Is het een jaar om snel te ver-
geten? Het was ook het jaar, 
dat bewoners in Kortenhoef en 
Ankeveen werden geconfron-
teerd met elkaar tegenspre-
kende plannen van gemeente 
en provincie. Rond de jaar-
wisseling verraste de provin-
cie ons met snode voorstellen 
van verregaande vernatting 
van ons mooie landschap. Het 
‘herstel’ van natuur zou door 
de ‘verwerving’ van gronden 
in Kortenhoef (144 ha) en An-
keveen (56 ha) ten behoeve 
van de inrichting van NNN-na-
tuurgronden worden doorge-
drukt. De gewenste rust voor 
de moerasvogels werd enkele 
weken later door de gemeente 
evenwel gestoord met ingete-
kende fiets- en wandelplan-
nen. De elkaar tegenstreven-
de plannen van de overheid 
culmineerden in de nazomer in 
de beoogde nieuwbouw Zuids-
ingel fase 8 en aanleg van wa-
terwoningen op ten nadele van 
NNN- natuurgronden!
De begin van het jaar opge-
richte Vereniging Belangen 
van Ankeveense en Korten-
hoefse (grond) Eigenaren in-
zake Natuurgronden kon op 
veelvuldige wijze inhoud aan 
haar naam Baken geven. Wij 
hebben enige herbezinning bij 
de overheden ontlokt.

Op de drempel naar het Nieu-
we Jaar zag ik enkele dagen 
geleden in het prachtige na-
tuurverschijnsel van de sa-
menloop van de sterren Satur-
nus en Jupiter – voor het eerst 
sinds 800 jaar- een voorbode 
van wending ten goede. We 
kunnen dan toch het jaar 2020 
vergeten.

Bart IJkhout
Net als voor iedereen was 
2020 een bijzonder jaar door 
de corona, naast de impact 
voor iedereen op het werk en 
privé heeft het helaas voor 
ons actieve dorp ook gevolgen 
gehad voor alle evenementen 
die er jaarlijks worden geor-
ganiseerd. Zelfs het mooiste 
evenement Nederhorst on Ice 
kon helaas niet doorgaan. Nu 
maar hopen dat er buitenijs 
komt zodat we toch kunnen 
schaatsen. Positief puntje is 
dat de ijsclub door subsidie 
van ministerie, gemeente, 
sponsoren en vrijwilligers be-
zig is met het realiseren van 
een nieuw clubgebouw.
De brandweer heeft een druk 
jaar achter de rug met veel 
incidenten waaronder brand, 
waterongevallen, hulpverle-
ningen en reanimaties, geluk-
kig kunnen we terugkijken op 
een goed jaar doordat veel 
van deze incidenten door onze 
goed getrainde en opgelei-
de brandweervrijwilligers zijn 
aangepakt waardoor erger is 
voorkomen en zelfs levens 
gered zijn. Kijkend naar 2021 
hoop ik net zo als iedereen dat 
alles snel weer normaal wordt 
en alle evenementen voor 
2021 wel door kunnen gaan en 
we weer leuke dingen kunnen 
doen met familie, vrienden of 
bijvoorbeeld weer gezellig uit 
eten kunnen. Voor mij en Ca-
role staat er voor 2021 in ieder 
geval iets heel leuks te wach-
ten en dat is dat we opa en 
oma worden, onze dochter is 
9 januari uitgerekend (dus nog 
3 dagen).
 

Wilma Snel
Ondanks dat 2020 een bizar 
jaar was, zijn er ook móóie 
dingen ontstaan. Ik hoop dat 
de mooie dingen onthouden 
worden en in 2021 de men-
sen verbinding blijven zoeken 
en ruimte vinden om naar el-
kaar te luisteren en elkaar te 
respecteren. Verder spreek 
ik de wens, of liever hoop en 
vertrouwen uit, dat mensen 
met macht en geld (al hangt 
dit vaak met elkaar samen), dit 

gaan gebruiken ten goede van 
iedereen en niet voor eigen 
gewin of ego. Niet alleen het 
komende jaar maar ook in de 
toekomst. Lokaal gezien zou 
het fijn zijn als eenieder streeft 
naar wat het beste is voor 
onze dorpen en de inwoners, 
zowel qua wonen, werken als 
recreëren. Dat er (weer) mooie 
activiteiten georganiseerd 
kunnen worden, met elkaar, 
voor elkaar. Persoonlijk hoop 
ik dat iedereen weer samen 
kan zijn op de manier, die we 
voor 2020 zo vanzelfsprekend 
vonden. Dat degenen die we 
liefhebben in ons midden blij-
ven en dat ieder in het nieuwe 
jaar zijn of haar (al dan niet 
nieuwe) weg zal vinden in goe-
de gezondheid, vol vertrouwen 
en met positieve blik.

Foto: Joop Hennis

Joop Hennis
Het Kursusprojekt Loosdrecht 
heeft met haar vrijwilligers, 
docenten en niet in de laatste 
plaats ook de cursisten waar-
schijnlijk het meeste rare jaar 
uit haar geschiedenis beleefd. 
Het was een jaar van aan-
passen, opnieuw inrichten en 
opstarten, in de wacht zetten, 
afzeggen, opnieuw plannen 
en wederom alles stopzetten 
tot september 2021. Orga-
nisatorisch een gekkenhuis. 
Gelukkig hebben we van de 
meesten onder ons wel heel 
veel begrip. Wij hopen het 
komende seizoen 2021-2022 
weer uit de startblokken te 
komen en uiteraard dan ook 
weer met het bekende gele 
boekje (jaargang 47) in geheel 
Wijdemeren huis-aan-huis 
verspreid. Hieruit kunnen dan 
weer de gezellige, leuke, in-
formatieve en/of ontspannen-
de cursussen, workshops en 
rondleidingen worden geko-
zen. Na verspreiding van het 
gele boekje kunt u dit natuurlijk 
ook allemaal vinden op www.
kploosdrecht.nl. De cursisten 
die dit jaar door de Covid-19 
maatregelen moesten worden 
afgezegd hopen we dan ook 
weer, naast de vele anderen, 
te verwelkomen. Van harte ho-
pen wij dat 2021 het jaar van 
het herstel mag worden en dat 

iedereen een fantastisch jaar 
krijgt. Wij wensen u namens 
bestuur en werkgroep van het 
Kursusprojekt Loosdrecht een 
Gelukkig Nieuwjaar.

Nikwi Hoogland
2020 was een jaar vol tegen-
slag, daarom wens ik dat in 
2021 alles weer mag! Nikwi 
hier. 2019 was voor mij een 
intens moeilijk jaar. Ik verloor 
mijn moeder, Elsbeth Laman 
Trip en ik vond tegelijkertijd 
mijn biologische ouders terug. 
2020 maakte het rouwen en 
verwerken niet gemakkelijker. 
Daarom hoop ik dat 2021 een 
beter jaar wordt voor iedereen. 
Waarin er meer geknuffeld 
kan worden, bijeenkomsten 
weer mogen zoals verjaar-
dagsfeesten en dat de horeca 
weer volop open mag. Ik gun 
het iedereen om een rustiger 
jaar tegemoet te gaan. Voor 
mij persoonlijk zal het altijd 
een afwisseling zijn tussen 
werk en privé. Ik werk met 
heel veel liefde als directeur 
voor Stichting Adoptiepedia, 
voor Chinees en Taiwanees 
geadopteerden. De crowd-
funding loopt nog volop, het 
doel is nog (lang) niet bereikt. 
Mocht u willen helpen, dat kan 
via: www.gofund.me/e7793df3 
of via www.adoptiepedia.nl/
crowdfunding. Het delen van 
de crowdfunding is ook super 
fijn! Hoe dan ook, wens ik u 
een zeer goed 2021 met heel 
veel liefde.

Foto: Gretha Jager

Gretha Jager
Het woord dat in 2020 waar-
schijnlijk het meest is gebruikt/
misbruikt wil ik niet meer noe-
men. Toch hadden ook wij in 
het SCC (Sociaal Cultureel 
Centrum) er mee te maken. 
Een aantal lessen ging niet 
door, de kinderopvang kon 
langere tijd slechts beperkt 
open. De bibliotheek ging 
dicht, evenals de Historische 
Kring. Alles voor korte tijd, 
dachten we. Gelukkig bleven 
er ook mogelijkheden, een 
voorbeeld hiervan zijn de bij-
eenkomsten voor ouderen. 
Fijn dat ze elkaar weer konden 
spreken, wel op anderhalve 

meter afstand natuurlijk. Ook 
de buitendienst mensen van 
de gemeente die dagelijks de 
koffie en hun broodje bij ons 
nuttigen bleven komen. De 
rijschool had een Rij Simula-
tor geplaatst. Nu de rijlessen 
even niet meer mogen, is dit 
een leuk alternatief. Ook von-
den vele 1- op- 1 gesprek-
ken plaats. Positief is ook dat 
Saltro de mensen kan blijven 
helpen. Mijn verwachting voor 
2021 wordt gevraagd. Zou er 
iemand zijn die kan voorspel-
len hoe dit afloopt? Ik kan dat 
niet. Wel heb ik hoop dat o.a. 
het vaccin zijn werk goed zal 
doen en dat mijn medemensen 
hun verwachtingen kunnen bij-
stellen als niet alles weer het 
oude wordt. Ik zet mijn schou-
ders er onder, doet u dat ook?

Ernst Kasteleijn- 2
Eindelijk afscheid van zorge-
lijk 2020, welkom beter 2021. 
Maart 2020: alles anders, sa-
menleving op zijn kop, vele 
instellingen verplicht gesloten, 
twee weken geen telefonische 
contacten of aanvragen, wat 
doe ik hier? Later in het jaar 
mede door het verplichte thuis-
werken vele contacten, aan-
vragen, technische vragen, 
via webshop veel opsturen, 
wereldwijd, met hoogtepunt in 
juli: een bezoeker uit Peru. De-
cember ‘20: weer gesloten, tijd 
voor inventaris, contacten, pu-
blicaties, sociale media, plan-
nen maken, groen (geen gas 
en een dak met zonnepane-
len) en vol vertrouwen 2021 in. 
Met de vaccinatie in zicht, con-
tactueel betere tijden, via de 
mail, app, telefoon, internet, 
en persoonlijk mét mondkap-
jes, anderhalve meter afstand 
en veel handenwassen. Voor 
alle inwoners van Wijdemeren 
en de vele (en toekomstige) 
museumbezoekers all over 
the world sinds de opening 
op 1 oktober 2004 een goede 
nieuwjaarswens van de Zodde 
4 in Oud Loosdrecht: Ik wens 
u allen een gezond, liefdevol, 
voorspoedig en succesvol 
2021 toe.

Foto: Ernst Kasteleijn
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“Zover we konden, zijn we met je meegegaan. 
Nu moeten we je laten gaan.”

Tot ons grote verdriet is de tijd gekomen 
om afscheid te nemen van mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Agni van Hemert - Strijbis
11 april 1946 19 december 2020

Joop 
Nathalie en Bas
Marcella en Spiros
Kristian en Marieke, Fenna, Saar

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
o.v.v. Familie van Hemert
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum 

Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 
Op de gezegende leeftijd van 91 jaar is uit het leven  

weggegleden onze lieve moeder, schoonmoeder,  
oma en overgrootmoeder 

Theresia Wilhelmina Adriana  
Kemphorst - Vernooij 

Trees 
’t Goy    Hilversum 
24 augustus 1929  20 december 2020 

weduwe van Hein Kemphorst 

Wij zijn dankbaar voor al haar goede zorgen  
en dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben. 
                                                                     

                                         Anneke † 

                                         Rianne en Peter 

                                         Jan en Martien 

                                         Truus en Ton 

                                         Klein- en achterkleinkinderen 
 
Correspondentieadres: 
Stichts End 20 A, 1244 PN Ankeveen 
 
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op maandag 
28 december 2020 in besloten kring plaatsgevonden. 

 
Voor hun liefdevolle verzorging gaat onze speciale dank uit  
naar de medewerkers van Verzorgingshuis Gooiers Erf,  

met name van afdeling Kompas Oost.

FAMILIEBERICHTEN

  
Nadat zij de laatste jaren steeds meer in zichzelf ging leven 
en daarin ook gelukkige momenten mocht beleven, is mijn 
bijzondere, lieve en zorgzame vrouw, onze moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder rustig ingeslapen 

Geertruida Helena Maria Smit - Koelink  
Truus 

Kortenhoef                  Hilversum       
29 maart 1936  22 december 2020  

 
                                      Henk Smit 

                                      Peter en Wilma 

                                      Johan 

                                      Henny † 

                                      Cees en Femia 

                                      Klein- en achterkleinkinderen 
 
Correspondentieadres: 
Jhr. Sixhof 20, 1241 CR Kortenhoef 
 
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

Gezocht aardige hulp in 
de huishouding bij ouder

echtpaar 2 uur pw
Noordereinde `s-Graveland

035 8883521

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Tatakh Huismans wenst u 
een gezond en muzikaal 2021

www.tatakh.nl 

Gevraagd: winkelpersoneel
Fulltime of parttime

Winkelslager (of leerling-
slager. Parttimers gezocht

voor Worstmakerij Nieuw Walden
035-6918697

Gezocht [leerling]monteur
enige kennis in de watersport.
BML, Oud Loosdrechtsedijk 95a

1231 LR Loosdrecht
035-5828485

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

De Antistollingspas, voor een veilig gevoel.

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN
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S.V. ’s-Graveland nieuws
Wij wensen alle lezers van 
Weekblad Wijdemeren een 
ontzettend gelukkig, gezond 
en sportief 2021. Het jaar 2020 
hebben we gelukkig achter 
ons gelaten en we hopen dat 
het voor iedereen een beter 
jaar wordt. 

Afgelopen zondag is via de 
website van de vereniging de 
nieuwjaarsreceptie uitgezon-
den. Deze kon vanzelfspre-
kend niet in een gezellige en 
volle kantine gehouden wor-
den. Voorzitter Marc Dege-
kamp blikte terug op het co-
ronajaar waarin ondanks de 
beperkingen veel is georgani-
seerd voor en door de leden 
en waarin grote projecten als 
aanleggen LED-verlichting en 
kunstgras zijn gerealiseerd.

Hij roemde de creativiteit van 
de vrijwilligers en trainers/
leiders die ondanks de nage-
noeg voetballoze voetbalperi-
ode veel hebben gedaan om 
de leden toch nog wat van 
voetbalplezier te brengen en 
dankte de sponsoren voor hun 
onvoorwaardelijke steun aan 
de vereniging.

Aan de inmiddels lange rij 
van leden met een 25-jarig of 
langer lidmaatschap zijn weer 
zes leden aan toegevoegd. 
Emiel van der Velden, Hans 
Peter van den Heuvel, Juliën 
Janmaat, Remko Kempers, 
Niels Woppenkamp en Paul 
Kwantes werden gedecoreerd 
met de 25-jarige jubileum-
speld. Jos Steenvoorden en 
Daan Hoogenboom kregen de 
30-jarige speld op het revers 
en Peter Raven en Freek van 
den Brand mogen zich al 40 
jaar lid noemen van de vereni-
ging. Speciaal voor deze ge-

legenheid zijn voorzitter Marc 
Degekamp en secretaris Julia 
de Kloet bij de jubilarissen op 
bezoek geweest; uiteraard op 
gepaste afstand. 

Ook het verdienstelijke lid van 
2020 werd bezocht. Verrast 
nam Rik Sluijter deze ere-
titel en bijbehorende beker 
in ontvangst. Op Rik Sluijter 
kan de vereniging al jaren re-
kenen; voor kantinediensten, 
als scheidsrechter, maar voor-
namelijk als leider/trainer van 
jeugdteams. Een terechte er-
kenning is hem dus ten deel 
gevallen. 

Voor het nieuwe jaar worden 
er natuurlijk al weer plannen 
gemaakt. Voor het 100-jarig 
jubileum natuurlijk dat dit jaar 
gevierd moet en zal worden. 
Door corona heeft de jubi-
leumcommissie de plannen 
(data) al een paar keer moeten 
verschuiven, maar we hopen 
dat er binnenkort een definitief 
programma bekend gemaakt 
kan worden. Wat vaststaat is 
dat het jubileumjaar in april 
2022 met een groots feest 
wordt afgesloten. 

In 2021 maakt het selectie-
voetbal de overstap naar de 
zaterdag en zal dit doen met 
de huidige technische staf. Met 
hoofdtrainer Léon Roorda is 
overeenstemming bereikt voor 
een derde seizoen en datzelf-
de geldt voor assistent-trainer 
Patrick van Huisstede, Kees 
Langerak (trainer 2e elftal) Jos 
van der Burgt (leider 2e elftal). 

Kijk de alternatieve nieuw-
jaarsreceptie terug op www.
svsgraveland.nl waar ook het 
jaaroverzicht 2020 in foto’s te 
zien is.

   

Schaatslessen van De 5 Dorpen gaan door

Het eerste half jaar van het 
les- en trainingsseizoen van 
Schaats- en hardrijdersvereni-
ging De 5 Dorpen zit er al weer 
op. De weken zijn voorbij ge-
vlogen. De jeugdcommissie is 
opgelucht dat van alle lessen, 
ondanks de aangescherpte 
maatregelen, de jeugdlessen 
toch allemaal door konden 
gaan. De schaatslessen vin-
den plaats op de Jaap Eden-
baan in de buitenlucht onder 
extra veiligheidsregels.

Heeft uw kind de wekelijkse 
schaatslessen bij Nederhorst 
on Ice gemist en wil het toch 
nog graag leren schaatsen? 
Er is nog ruimte voor nieuwe 
leden van 6 tot 12 jaar om 
wekelijks op zaterdagmiddag 
lessen te volgen. Vanaf janu-
ari is het mogelijk om een half 
jaar abonnement te nemen. 
Een gratis proefles is aan te 
vragen door een mailtje te stu-
ren naar: jeugdcommissie@
de5dorpen.nl.

Terugblik op eerste helft seizoen
Volleybalvereniging 

Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
September 2020. We waren er 
klaar voor, de eerste trainingen 
zaten erop en de competitie 
kon starten. Helaas gooide co-
rona wederom roet in het eten 
en moesten we reeds na twee 
weken competitie terugscha-
kelen. Onze missie, om onze 
leden op het gewenste niveau 
volleybal aan te bieden, werd 
anders. Het werd op gewenst 
niveau én binnen de geldende 
coronaregels. Er ontstonden 
hierdoor allerlei leuke initiatie-
ven. Zoals voor de senioren, 
het 2- tegen- 2 toernooi wat 
een groot succes bleek te zijn. 
Het merendeel van onze seni-
oren leden heeft hierdoor toch 
kunnen volleyballen. In plaats 
van 6 spelers stonden er 2 spe-
lers op het volledige veld. Het 
was even wennen maar zeker 
niet minder leuk. Dankzij onze 
leden Gerjen, Marleen en Mark 
kon er elke maandagavond 
veilig gebald worden. Op 14 
december was de prijsuitrei-
king en met dank aan BER-
KO te Nederhorst den Berg 
konden de nummers 1, 2 en 
3 een mooie prijs in ontvangst 
nemen.

Trainen
Gelukkig mochten onze jeugd-
leden nog wel lekker ‘ouder-
wets’ trainen. Om onze ABC- 
jeugd toch de nodige uitdaging 
te bieden (ook zij konden geen 
competitie spelen) werden er 
vaker onderlinge wedstrijd-
jes georganiseerd tijdens de 
trainingen. Daarnaast werden 
seniorenleden uitgenodigd om 
tegen de jeugd te spelen. De, 
wat onverwacht bleek laatste, 
training van 10 december werd 
afgesloten met een onderling 
toernooi. Na een gezamenlijke 
warming up, natuurlijk op kerst-
muziek, werd er in gemixte 
teams tegen elkaar gespeeld. 
Het was wat schipperen en 
schuiven vanwege hier en daar 
wat uitval, maar het is toch ge-
lukt het jaar leuk met elkaar af 
te sluiten.

Ook voor onze jongste jeugd 
zijn allerhande extra activitei-
ten georganiseerd. Zo was er 
de Vriendjes- en Vriendinne-
tjes Training, de zelf met elkaar 

verzonnen training en natuurlijk 
mocht het Sinterklaasfeest niet 
ontbreken. Het jaar werd gezel-
lig afgesloten met een ouder/
kind toernooi, altijd een groot 
succes! Superleuk om tegen 
je ouders te volleyballen. De 
avond werd nog extra feestelijk 
door de heerlijke oliebollen van 
Sportcafé de Blijk. Als je meer 
wilt lezen en zien over deze ge-
zellige activiteiten bezoek dan 
onze website vvnederhorst.nl.

Hoe de tweede helft van het 
seizoen zal gaan verlopen kun-
nen we uiteraard nog niet voor-
spellen maar we gaan er ook 
in 2021 weer tegenaan. We 
hopen zo snel mogelijk weer 
gewoon te kunnen sporten, sa-
men lekker het ‘luie zweet’ eruit 
werken, tevreden zijn na een 
training of een wedstrijd van-
wege de geleverde inspanning. 
Voor nu wenst Volleybal Ver-
eniging Nederhorst iedereen 
een mooie start van het Nieu-
we jaar.

   

GooiTV
Programma vanaf woensdag 
6 januari
Vanwege de feestdagen heeft 
GooiTV een aangepast pro-

gramma. GooiTV kijkt naar de 
digitale nieuwjaarsrecepties 
van de verschillende gemeen-
tes. Andreas van der Schaaf 

staat stil bij de bekende Gooi-
ers die in 2020 overleden zoals 
Jan des Bouvrie. En er is een 
vooruitblik op het komend jaar. 

EXCLUSIEF DEALER

WIN TER VO O RDEEL ACTIES 
Wij houden u mobiel tijdens de corona lockdown, 
onze werkplaats blijft open!

Gratis haal- en brengservice regio 035 i.c.m. een grote beurt of reparatie. Én uw motor krijgt ook 
nog een gratis was- en poetsbeurt. U kunt uw motor ook nog een anti-corosie behandeling laten 
geven voor slechts € 29,50

Verlengde Zuiderloswal 27  |  1216 BW Hilversum  |  T 035 6214727 
Internet: www.vandekuinder.nl

Koude handen? Met de Daytona handvat verwarming 
houdt u ze warm nu voor € 199,50 incl. montage

Acties geldig tot maart 2021 en/of zolang de voorraad strekt!

Optimate 4 druppellader van  € 79,90 voor 
€ 65,-. U kunt ‘m afhalen via pick up point

Bestellen onderdelen & (kleding)accessoires 
mogelijk

Bel voor het maken van een afspraak of het 
bestellen van onderdelen: 035 6214727!



Geldig t/m di 19 januari 2021
* 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.

Wapenaer 
k� spla� en
Verpa� ingen à 
175-230 gram

Lipton Ice-Tea 
of B-Be� er
Fles 1,5 liter of pak 750 ml

Lipton Ice-Tea 
Fles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 ml

Dreft 
O  ginal
 Flacon 1 liter

Douwe Egbe� s
snelfiltermaling
Pak 500 gram

Goud� rlijk br� d
 H� rlijk vers

Manda  jnen
 Net 1 kilo

Diverse abdij- 
en bokbieren
2 lo� e of mulitverpa� ingen
blikjes/flesjes à 30-50 cl

Stam� ot-
groente
Verpa� ingen 150-500 gram
m.u .v. v� rd� lverpa� ing

Diverse 
s� � en vl� s
Sch� l 180-220 gram

56%

60%

Elke dag euro’s goedkoper

*

* 65%Geen 18, geen alcohol


