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EEN OPEN WEG

Gezond leven 
voor inwoners 
Wijdemeren
Sportakkoord uitgelegd

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
‘Mensen, die tot nu toe 
onvoldoende in beweging 
zijn, aanzetten tot meer 
bewegen. En daarmee dat 
mensen naast een gezon-
dere levenshouding ook 
actiever gaan deelnemen 
aan de samenleving’. Dat 
doel van het Sportakkoord 
willen wethouder Rosalie 
van Rijn en Sportformateur 
Ine Klösters- de Vries on-
der de aandacht brengen.

Ine en Rosalie worden direct 
concreet. Het Rijk heeft jaar-
lijks een pot van 20.000 euro 
beschikbaar. Door corona- 
omstandigheden is lang niet 

alles uit deze geldbuidel ge-
bruikt en het ziet ernaar uit dat 
deze regeling zal worden ver-
lengd. Volop kansen dus om 
mee te doen met het Sportak-
koord. Elke sportvereniging, 
commerciële sportaanbieder, 
zorgverlener met beweegaan-
bod of zelfs een school uit de 
vijf dorpen van Wijdemeren 
kan zich aanmelden. U kunt 
maximaal €500 aanvragen 
om uw sport in te zetten om 
nog meer mensen aan het be-
wegen te krijgen. Waarbij de 
focus ligt op de nog niet (vol-
doende) bewegende inwoner 
van Wijdemeren. “Dus ook 
mensen die geen lid zijn, het 
werkt van buiten naar binnen. 
Participeren en inclusief, voor 
iedereen dus”, vult Ine aan.

Projecten
Tot nu toe zijn er een aantal 
projectjes gerealiseerd. In Ne-
derhorst den Berg kun je weer 
beachvolleyen. Het kapotte 
net is gerepareerd. Iedereen 
kan meedoen. Bij een basis-
school is de pauzetijd opge-
vuld met beweegactiviteiten. 
Het Walkingvoetbal in Loos-
drecht heeft een stimulans ge-
kregen door het sportakkoord. 
Echt laagdrempelig voor ou-
dere voetballers overdag. 
Het Sportakkoord wil ook een 
duo-fiets bekostigen (Neder-
horst of Kortenhoef), waardoor 

iedereen met een oudere die 
niet meer kan fietsen maar wel 
graag buiten is, samen door 
onze mooie omgeving kan 
fietsen. In de IJshal organi-
seert Nederhorst on Ice ijshoc-
key-clinics, mede gefinancierd 
door het Sportakkoord. Daar-
naast kun je je opgeven voor 
diverse services zoals trainen 
en coachen van autisme in 
reguliere groepen, beginner-
scursussen voor trainers en 
coaches, ledenwerving en vrij-
willigersbeleid.

Sportcirkels
De sportwethouder vindt het 
fijn dat de initiatieven door de 
inwoners zelf kunnen worden 
aangedragen, de gemeen-
te staat erbuiten. Er zijn vier 
sportcirkels die de aanvragen 
beoordelen: Jan- Ernst van 
Driel (Loosdrecht), Linda Tuit-
hof (financiën), Raimon Knip 
(Kortenhoef/’s-Graveland) en 
Ine Klösters- de Vries (Anke-
veen en Nederhorst den Berg). 
Doe mee! Meld je aan met een 
sportidee voor 500 euro.

sportakkoordwijdemeren.nl.

FOTO: Ine Klösters- de Vries (foto: Helga Jansen)

• 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



Woensdag 8 december 2021
2

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

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
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

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.

• 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

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

groenten en fruit, brood en gebak, 
kaas, noten, olijven, bloemen, 

bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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 Hoflaan 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 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
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
De Luisterlijn  035 - 624 55 55 of 088 - 076 70 00
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.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@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

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Do. 9 december: 9.30 uur:
 W. Balk
 Za. 11 december: 19.00 uur:
 R. Simileer

 H. Antonius
 Zo. 12 december: 9.30 uur:
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 12 december: 9.30 uur:
 W. Balk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 12 december: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).
 De kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 12 december: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 12 december: 9.30 uur:

Ds. W.H.B. ten Voorde

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 12 december: 11.15 uur:
 Jan Greven

Aanmelden verplicht:
       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 12 december: 10.00 uur:

Dr. M. van Veen
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Wethouder De Kloet doet beroep op Tweede Kamer
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op uitnodiging van wet-
houder Jan-Jaap de Kloet 
(DorpsBelangen) bracht 
VVD-Tweede Kamerlid Da-
niël Koerhuis een bezoek 
aan Nieuw-Loosdrecht. 
Doel was het caravanpark 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk, dat eerder dit jaar 
een nieuwe eigenaar kreeg.

Recreanten die er al tientallen 
jaren stonden moesten in een 
tijdsbestek van enkele maan-
den hun huisje of caravan ver-
wijderen.

Volgens De Kloet een situa-
tie waar de gemeente weinig 
tot niets aan kan doen. Zeker 
als de exploitant binnen de 
afspraken van bestemmings-
plannen blijft. Eerder gaf hij zijn 

mening in het tv-programma 
Kassa van BNN/VARA. Maar 
de wetgeving kan wel worden 
aangepast, volgens De Kloet. 
Met Koerhuis wisselde hij van 
gedachten over hoe er veran-
dering gebracht kan worden 
in de regelgeving. “Parken die 
bij de Recron zijn aangeslo-
ten, hanteren een opzegter-
mijn van een jaar als een park 
herstructurering krijgt. Omdat 
er bijvoorbeeld een nieuwe ei-
genaar is die nieuwe plannen 
heeft. Ook bij parken die niet 
zijn aangesloten bij die bran-
che-organisatie lijkt me dat 
een redelijke termijn,” aldus de 
wethouder. De Kloet drong er 
bij het VVD-Kamerlid op aan 
om dat landelijk te regelen zo-
dat iedere recreant dezelfde 
rechten én plichten heeft. “Dit 
ga ik in ieder geval verder be-
spreken in onze Kamerfractie,” 
liet Koerhuis weten. “Goed on-

dernemerschap is ook dat je 
kijkt naar de belangen van je 
klanten.”

Tegen motie
Op 23 november stemde de 
VVD tegen een motie van SP 
‘er Sandra Beckerman. Die 

ging over het feit dat huurders 
op vakantieparken nauwelijks 
huurbescherming genieten. 
113 van de 150 Kamerleden 
steunden het verzoek dat de 
regering binnen een half jaar 
een onderzoek doet naar uit-
breiding van de rechten van 

deze huurders in wet- en regel-
geving. De heer Koerhuis legt 
uit dat zijn fractie de motie ‘te 
vroeg’ vond. Bovendien meent 
hij dat er wel degelijk ruimte 
moet zijn om parken die in ver-
val zijn te upgraden.

   

Bo de Kruijff lijsttrekker VVD Wijdemeren
WIJDEMEREN
Tijdens een algemene le-
denvergadering hebben 
de leden van de VVD in 
Wijdemeren Bo de Kruijff 
(23) uit Nederhorst den 
Berg aangewezen als lijst-
trekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 
maart 2022. Daarmee volgt 
hij Sieta Vermeulen op die 
vanaf 2014 lijsttrekker, en 
sindsdien ook fractievoor-
zitter was.

Sieta heeft te kennen gegeven 
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen niet ver-
kiesbaar te willen zijn. Zij heeft 
de VVD in de raad van Wijde-
meren de afgelopen acht jaar 
een duidelijk gezicht gegeven 
en het zal niet eenvoudig zijn 
haar op te volgen. “Ik heb de 
afgelopen twee jaar met veel 
plezier met Bo samengewerkt 
en heb gezien wat hij kan en ik 
draag het stokje dan ook met 
een gerust hart aan hem over” 

zegt Sieta Vermeulen.

Bo de Kruijff: “Ik voel het als 
een eer dat de leden mij het 
vertrouwen hebben gegeven 
om de kandidatenlijst aan te 
voeren. Ik ben dan ook enorm 
gemotiveerd om mij in te zetten 
voor de inwoners en onderne-
mers van Wijdemeren. Nu op 
naar een goede campagne en 
een mooi verkiezingsresultaat 
voor de VVD in maart!” In het 
dagelijks leven is Bo in dienst 

van de VVD-fractie in de Twee-
de Kamer als persoonlijk as-
sistent van VVD-kamerlid Jan 
Klink, onze voormalige wethou-
der. Sinds 2019 was Bo onder-
steunend aan de VVD-fractie 
in de gemeenteraad en com-
missielid. Bo zit in de eindfase 
van zijn Rechtenstudie aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
De kandidatenlijst voor de VVD 
zal tijdens de algemene leden-
vergadering van 20 december 
a.s. worden vastgesteld.

   

D66 zoomsessie een succes
WIJDEMEREN
Ruim 30 geïnteresseerden 
hebben op 25 november 
van begin tot eind de zoom-
sessie van D66 gevolgd. 
Die kwam in plaats van een 
inloopavond die om coro-
na-redenen niet kon door-
gaan. Er blijken tal van mo-
gelijkheden te zijn om het 
water uit de plassen te ge-
bruiken voor aquathermie.

Helaas was Nationaal Energie 
Coördinator Ruud Koornstra 
door ziekte verhinderd. Het be-
toog van D66- fractievoorzitter 
Nanne Roosenschoon over in-
novatief bouwen op Ter Sype in 
Loosdrecht was helder. En ook 
Stefan Mol van Waternet hield 

een pakkende presentatie over 
de kansen van aquathermie. 
Hij gaf de verschillen aan tus-
sen het gebruik van water uit 
de plassen en de warmte van 
de waterzuivering. Je kunt zelfs 
warmte halen uit drinkwater.

Anne Marie Poorthuis van de 
Energie Coöperatie Wijdeme-
ren had een begrijpelijk ver-
haal over diverse bijdragen die 
kunnen worden geleverd. Met 
een uitgebreid scala aan mo-
gelijkheden en adviezen door 
de bekwame mensen van de 
coöperatie. Van eenvoudige 
besparingsadviezen tot en met 
een warmtescan om de kwa-
liteit van isolatie te onderzoe-
ken. Ook gaf Anne Marie uitleg 

over de lopende initiatieven 
van aquathermie in o.a. Anke-
veen en Loosdrecht. Aquather-
mie blijkt een prima alternatief 
te zijn om Wijdemeren te hel-
pen bij de Energietransitie. Niet 

goedkoop maar zeker niet uit 
te sluiten. Geïnteresseerden 
kunnen de sessie terugzien 
via de site van www.D66wijde-
meren.nl
En wil je nog jouw mening ge-

ven over bouwen op Ter Sype? 
Dit kan op https://padlet.com/
myriamkij/8a8dml9h4oudkzxi

FOTO: Aquathermie veelbelo-
vend

Foto: de Kloet en Koerhuis (rechts)
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Inzameling GAD gewijzigd

REGIO
Vanaf 1 januari 2022 gaat 
de GAD werken met nieu-
we inzamelfrequenties en 
routes. Zo kan er efficiën-
ter gewerkt worden terwijl 
de dienstverlening op peil 
blijft.

De inzamelfrequenties en in-
zameldagen wijzigen ten op-
zichte van vorig jaar. Het zal 
dus voor iedereen even wen-
nen zijn. Op de website – www.
gad.nl – en in de gratis app 
kunnen inwoners per adres de 
inzamelkalender inzien. Extra 
handig nu er dingen verande-
ren, de automatische herinne-
ring van de GAD-app om de 

juiste bak op tijd aan de straat 
te zetten.

Nieuwe inzamelfrequenties
Door het goed op elkaar af-
stemmen van de inzamelfre-
quenties ontstaat een stabie-
lere, efficiëntere planning met 
nieuwe wijken en andere in-
zamelroutes. In 2022 worden 
de inzamelfrequenties: GFT 
(groen e.d.) – eens per 2 we-
ken / PMD (plastic e.d.) – eens 
per 3 weken / Papier en karton 
– eens per 4 weken / Restafval 
– eens per 2 weken.

Inzameling papier en karton
Vanaf 2022 neemt de GAD 
de inzameling van papier en 

karton mee in de reguliere in-
zamelroutes. Niet meer door 
verenigingen op avonden of 
op zaterdag. Inzameling is dan 
alleen doordeweeks en over-
dag. Net als de andere kliko’s 
moet dus ook deze op de dag 
van inzameling voor 7.30 uur 
aan de straat staan.

Textiel
Het ophalen van textiel kan 
vanaf 2022 op afspraak. In-
woners kunnen hiervoor, net 
als bij grootvuil, een afspraak 
maken via de website of tele-
fonisch. Textiel kan ook nog 
gebracht worden naar de tex-
tielcontainers in de wijken.

   

Kerst Spotjes in de IJshal
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 11 december 
gaan we voor de Kerst 
Spotjes naar de IJshal, als 
de coronamaatregelen het 
ons toestaan. Het is nog 
even spannend en we zul-
len het op het laatste mo-
ment weten. 

Dus hou de plaatselijke krant 
en verdere berichtgeving goed 
in de gaten. De kinderen gaan 
een kerstdecoratie timmeren. 
De locatie wordt een ware tim-
merwerkplaats met allemaal 
timmervrouwtjes en – man-
netjes. Een groot team staat 

klaar, met hamers en spijkers 
om te helpen, zodat ieder kind 
een prachtige creatie in elkaar 
kan zetten en versieren. Wat 
een feest belooft het weer te 
worden. Voor de zekerheid 
hebben we de pleisters bij de 
hand liggen.

De ochtend start voor één keer 
om 10.00 uur en om 12.00 uur 
mogen de kinderen weer op 
worden gehaald. Aan de Spot-
jes kunnen kinderen meedoen 
in de basisschoolleeftijd, vanaf 
4 jaar. De kosten zijn €3 per 
kind. Voor iedereen is er naast 
drinken en een snoepje op het 
eind van de ochtend nog meer 
lekkers. Het Spotjesteam staat 
klaar om jullie te verwelkomen. 
Let op de afwijkende starttijd.

 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

Dynasty Catering vanaf 10 personen
Heeft u binnenkort een feest en wilt u dat gaan vieren?
En wilt u voorzien zijn van een catering/diner voor uw
gasten bij u thuis, het clubhuis of voor bij een bedrijf ?
Neem dan contact op met onze catering service. Zodat
wij al uw zorgen over kunnen nemen. (min. 10 pers.)

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 21:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

MENU B (+/2 personen)

Mini loempia
Babi pangang
Garnalen met nootjes
Ossenhaas met broccoli
2 stokjes sate

voor 25,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

MENU A (+/2 personen)

Mini loempia
Babi pangang
Thaise rode curry met kip
Foe yong hai
2 stokjes sate

voor 20,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

*Aanbieding geldig tot 15 december

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!
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Mobiliteitsplan aanpassen
Ingezonden brief

De gemeenteraad heeft een 
mobiliteitsplan voorbereid, 
waarin bewoners niet gehoord 
zijn.

In de zgn. klankbordgroep zijn 
alleen belangengroeperingen, 
géén burgers vertegenwoor-
digd.

Burgers kunnen alleen op het 
plan, dat zonder hen tot stand 
is gekomen, reageren. Hoe? 
Door digitaal bepaalde maat-
regelen aan te klikken. Dat laat 
geen ruimte voor deze bredere 
feedback.

In de beleidsvisie van het plan 
staat: ‘Vanuit bewoners zijn er 
klachten over vrachtverkeer. 
Vaak wordt beweerd dat het 
vrachtverkeer doorgaand ver-
keer betreft over Noorderein-
de/ Zuidereinde. Op basis van 
telcijfers betreffende vracht-
verkeer tijdens nachtelijke 
uren valt de problematiek ob-
jectief gezien mee’. Hoe is het 
mogelijk dat ze ‘s nachts de 
vrachtauto’s zijn gaan tellen, 
zodat ze kunnen concluderen 
dat het wel meevalt? Dat is 
gewoon misleiding! Vracht-
auto’s gebruiken overdag de 

sluiproute over ‘s- Graveland, 
geven geluidsoverlast en do-
den de bomen, waar Natuur-
monumenten tevergeefs over 
klaagt. De voorgestelde maat-
regel: ‘Om de overlast door 
nachtelijk vrachtverkeer te ver-
minderen is in het wensbeeld 
een verbod voor nachtelijk 
vrachtverkeer op het Noorder-
einde en Zuidereinde opgeno-
men’, is lachwekkend en hy-
pocriet. Ook is het misleidend 
een alternatieve route voor 
vrachtverkeer te beperken tot 
Wijdemeren. Toen er bloem-
bakken op het Noordereinde 

stonden, reden de vrachtau-
to’s over Hilversum. Daarom 
moet de gemeente zich wél 
hard maken voor een regio-
naal vrachtwagenconvenant.

Terwijl de nota wel erkent: ‘Ook 
kiezen steeds meer grotere 
gemeenten ervoor bepaalde 
type vervuilende voertuigen 
niet meer toe te staan in het 
centrum. Ook vanuit wetge-
ving met betrekking tot geluid 
en luchtkwaliteit is er beperkte 
ruimte om nieuwe ontwikke-
lingen toe te staan. Dit speelt 
zeker in Wijdemeren, met veel 

Natura 2000 gebieden’.

Dus moet in het mobiliteitsplan 
staan dat vrachtauto’s met 
dieselmotoren niet worden 
toegestaan en het Noorder- en 
Zuidereinde een milieuzone 
wordt, maximale snelheid 30 
km, ook in overeenstemming 
met de aangenomen motie in 
de Tweede Kamer. In plaats 
daarvan wordt voorgesteld de 
weg te verbreden.

Dieuwke Begemann

   

Minachting of ontkenning
Ingezonden brief

Op Twitter verscheen een 
tweet van Daniël Koerhuis. Die 
naam deed bij mij niet direct 
een belletje rinkelen, maar dit 
heerschap blijkt al sinds 2017 
in de Tweede Kamer te zitten 
namens de VVD. Op de foto 
zien we de heren De Kloet 
en Koerhuis. De foto is vanuit 
een zodanige hoek genomen 
dat je inderdaad zou denken 
dat het hier gaat om een wei-
nig spannend stukje grasland. 
Door Koerhuis getypeerd als 

‘dit weilandje’. Dat doet geen 
recht aan de cultuurhistorische 
waarde van   de   polder   ten 
zuiden van Kortenhoef. Die 
onlangs nota bene als onder-
deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie       tot       UNESCO
Werelderfgoed is benoemd.

Dan ligt er ergens in dat 
‘weilandje’ ook nog een vuil-
stort verstopt. Maar daarover 
geen woord. Ik betwijfel zelfs 
of Koerhuis daar iets van af 

weet. Het zou wellicht een 
idee zijn als het kamerlid zich 
druk zou maken over gevaar-
lijke ‘stortplaatsjes’ in Neder-
land. Tenslotte verdient ook 
het vastgoed op de foto onze 
aandacht. Met name het witte 
kubusvormige huis precies in 
het midden. De villa daar is 
verrezen na een op z’n minst 
omstreden vastgoeddeal van 
een voormalig wethouder van 
de gemeente Wijdemeren. 
Maar ook dat zal Koerhuis niet 

bekend zijn.

Een en ander verhindert Koer-
huis niet om blind achter onze 
wethouder De Kloet aan te lo-
pen en deze laatste weer eens 
de gelegenheid te bieden zijn 
punt te maken: de polder Kor-
tenhoef zuid is prima geschikt 
om lekker vol te bouwen! Dit 
ondanks dat de provincie 
Noord-Holland mordicus tegen 
is, er meer dan 400 zienswij-
zen tegen Zuidsingel fase 8 

zijn ingediend en er geen ade-
quate oplossing is of kan ko-
men voor de afwikkeling van 
het verkeer via de Emmaweg. 
Elk bouwplan van enige om-
vang in dit gebied gaat vastlo-
pen op de onmogelijkheid om 
alle verkeer via een ‘landweg-
getje’ af te wikkelen. Dat weet 
ook wethouder De Kloet don-
dersgoed!

Nico van Zanten

   

Groen licht voor Stichting Lichtbaken
Ingezonden brief

Stichting Lichtbaken wil het 
kerkdeel van de voormalige 
NH-kerk te Oud Loosdrecht in 
gebruik nemen als cultuurpo-
dium, cultureel en maatschap-
pelijk ontmoetingscentrum. U 
heeft er vast al over gelezen. 
Voor de aankoop ervan loopt 
een succesvolle crowdfun-
ding. Het Prins Bernard Cul-
tuurfonds heeft een bijdrage 
van € 15.000 toegezegd. Maar 
er is nog een tekort. Voor dat 

tekort is een eenmalige sub-
sidie van € 25.000 aan de ge-
meente gevraagd.

Bij het behandelbezoek in de 
commissievergadering op 9 
november jl. heeft de raad 
aangegeven positief te staan 
tegenover het verzoek. Gert 
Zagt van De Lokale Partij 
wees in de commissie op de 
mogelijkheid een eenmalige 
subsidie te verstrekken uit het 

door de gemeente gespaarde 
geld voor het onderhoud van 
de kerktoren van deze NH-
kerk. De toren zal naar goed 
en heel oud gebruik wel in het 
bezit blijven van de gemeente.

Gert had uitgezocht dat er 
voor 2020 liefst € 54.000 on-
derhoud aan de kerktoren ge-
pland was door de gemeente, 
maar dat er niets van uitge-
voerd is. Het bleek zelfs dat er 

tot op heden (december 2021) 
geen groot onderhoud aan de 
toren is uitgevoerd. De staat 
van onderhoud is volgens des-
kundigen in orde. Hier leek 
dus financiële ruimte te zitten.

Het college is inmiddels tot 
de conclusie gekomen dat er 
inderdaad ruimte in het on-
derhoudsfonds zit voor de 
gevraagde subsidie. De ge-
meenteraad beslist er op 16 

december over. Een succes 
voor het inspirerend initiatief 
van een aantal inwoners die 
de handen ineensloegen ligt 
voor het grijpen. Een lichtpunt 
in deze zogenaamde donkere 
dagen voor Kerst. De gekozen 
naam ‘Lichtbaken’ is treffend 
en doet tevens recht aan de 
historie.

Patricia Roobol, De Lokale 
Partij

   

Kerk in Kerstsfeer
NEDERHORST DEN BERG 
De OLV Hemelvaartkerk in 
Nederhorst den Berg is he-
lemaal in kerstsfeer.

Loop gerust even binnen om 

te luisteren, tot rust te komen, 
te genieten of om een kaarsje 
aan te steken. Achterin de kerk 
staat een kerstkraam waar 
leuke kerstspulletjes en kerst-
stukken verkocht worden. De 

kerk is open op zaterdag 11 
en zaterdag 18 december van 
11:00 tot 16:00 uur. U bent van 
harte welkom.
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NIEUWSSTER

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

GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 8 
december. Redacteur Saskia 
Luijer is ‘In Gesprek Met’ bur-
gemeester Crys Larson over 
de ontwikkelingen rond coro-
na, het donkere-dagen- offen-
sief en ze kijken vooruit naar 
de feestdagen. In ‘In Derde 
Termijn’ staat Ruud Bochardt 
stil bij een nieuwe politieke par-
tij in Gooise Meren. Hij praat 
met Barbara Boudewijnse van 
GroenLinks, Nico Schimmel 
van Hart voor BNM en Max de 
Goede van Gooise Plek, de 
nieuwe partij. Andreas van der 
Schaaf is weer eens te zien 
in De Dag van Andreas, waar 
hij in gaat op Green Friday, de 

dag van de duurzaamheid. In 
TV Magazine wordt onder an-
dere stil gestaan bij de Ark van 
Noach in Huizen.
Zie ook: gooitv.nl

FOTO: Burgemeester Crys 
Larson ‘In Gesprek Met’

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

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

Pouw Business BV sluit aan het 
eind van dit jaar de deuren.

Helaas kunnen wij de werkzaamheden niet meer blijven 
combineren en hebben wij besloten om alleen verder

te gaan met Pouw Loon- en Verhuurbedrijf BV.

December zijn wij nog beperkt geopend.
U kunt telefonisch of per mail contact opnemen

om nog een afspraak te maken of wanneer
u vragen heeft.

Wij hebben altijd graag voor u klaar gestaan en
bedanken u voor het vertrouwen.

 Namens het hele team 
van Pouw Business

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op naar kerst

Proefstolletje
€ 1,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

De opening van de Spiegel-
weg (1949)

Het officiële gedeelte van de 
allereerste verbetering van 
de infrastructuur binnen de 
gemeente Nederhorst den 
Berg is zojuist afgesloten. De 
commissaris van de koningin 
heeft even daarvoor het ge-
bruikelijke lint doorgeknipt. Het 
toegestroomde publiek gaat 
met volle teugen genieten van 
de passage van alle auto’s, 

met bloemen versierd, die het 
dorp op dat moment rijk is. De 
meeste zijn eigendom van de 
Bergse wasindustriëlen. Die 
ondernemers zijn de koning 
te rijk zijn dat hun vrachtwa-
gens niet meer dag in dag uit 
gebruik hoeven te maken van 
de gevaarlijke, ongeplavei-
de, smalle en zeer bochtige 
Hinderdam. Nadat een paar 
auto’s met magistraten als 
eerste de nieuwe weg zijn op-
gereden, mag de bus van de 

NBM (Nederlands Buurtspoor-
weg Maatschappij) de rest van 
de lange wachtende stoet aan 
gaan voeren. Station Weesp is 
een stuk dichterbij gekomen, 
want de Hinderdam was ta-
boe voor de grote bussen van 
het streekvervoer. De volgen-
de verbetering, de door veel 
dorpelingen vurig gewenste 
demping van de dwars door 
het dorp lopende Reevaart, 
zou eerst in 1970 haar beslag 
krijgen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
WIJDEMEREN - Eens de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Histori-
sche Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. Deze 
aflevering is van de Historische Kring Nederhorst den Berg.
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Kopje koffie? 
 
“Ik ga graag met u in gesprek over uw 
vrijwilligerswerk. Wat voor werk doet 
u? Wat drijft u? Ik zou het leuk vinden 
iets van u te horen.  
Een afspraak maken kan via  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl.”  
Wethouder Rosalie van Rijn

   8 december 2021   

Bekendmakingen

 
@gemwijdemeren

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

Deel uw verhaal!

Heeft u een mooie foto of verhaal 
over uw vrijwilligerswerk?  
Graag zetten we  dit werk zichtbaar 
in het zonnetje via onze communi-
catiekanalen. Doet u mee?  
Mailen kan voor 22 december naar  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. 

Dinsdag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! We hadden 
jullie graag uitgenodigd voor een activiteit of feest, maar dat kan helaas niet. Op deze plek staan we daarom als 
college graag stil bij het belang van de vele vrijwilligers voor onze Wijdemeerse dorpen.

We zien jullie bij kerken, bij scholen, bij sportclubs. Bij activiteiten die gaan om het behoud van natuur, cultuur en historie. We zien dat het 

moeilijk is om voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden, maar we zien óók hoeveel plezier vrijwilligerswerk geeft. Jullie inzet maakt de 

dorpen zo levendig en fijn om in te wonen, jullie zorgen voor de verbinding. Kortom, we zien jullie!

De afgelopen 1,5 jaar stonden in het teken van de coronacrisis. Een crisis waar iedereen nog steeds de gevolgen van ondervindt.  

Veel vrijwilligersactiviteiten gingen in andere vormen door of stopten zelfs. Vrijwilligers bleven noodgedwongen thuis. De druk op andere 

vrijwilligers werd hoger. Dat maakte het werk niet altijd leuk. Maar jullie gingen onvermoeibaar door. Jullie keken, en kijken, naar anderen 

om. Jullie zijn voor velen een lichtpuntje in hun leven. We spreken daarom nadrukkelijk onze  dank en waardering uit voor jullie flexibiliteit, 

creativiteit en tomeloze energie in deze lastige tijd.

We zijn ontzettend blij dat er nog steeds nieuwe initiatieven ontstaan in de dorpen. Dat er nog elke dag nieuwe vrijwilligers bij komen, oud 

of jong, ervaren of onervaren. Onder de bezielende leiding van doorgewinterde vrijwilligers worden nieuwe koersen ingezet om clubs, 

verenigingen en stichtingen klaar te maken voor de toekomst. Het doet ons in het bijzonder goed dat nieuwe jonge vrijwilligers opstaan  

in het verenigingsleven en zo hun steentje bijdragen aan het behoud ervan. 

We zijn ongelofelijk trots op jullie! Door jullie inzet rukt de brandweer uit, gaan we naar muziek- en sportverenigingen en worden er 

activiteiten georganiseerd. We danken jullie nogmaals enorm voor het werk dat jullie met hart en ziel doen voor alle clubs, verenigingen, 

instellingen, stichtingen, kerken en uiteindelijk, altijd, jullie dorpen in onze mooie gemeente. 

We hopen jullie snel te zien, want die echte ontmoeting missen wij enorm.

 

Een hartelijke groet namens het college,

 

Rosalie van Rijn

Wethouder vrijwilligerswerk

Vrijwilligers bedankt!
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Bij de gemeente kunt u terecht met 
al uw vragen op het gebied van in-
komen, zorg, welzijn, werk en jeugd. 
Misschien maakt u zich zorgen om 
een ander of heeft u behoefte aan 
iemand die met u meedenkt of u on-
dersteunt. 

U kunt hulp inschakelen als uw leven bijvoor-

beeld verandert door ouderdom, ontslag, 

schulden, ziekte of echtscheiding. Of als u 

zich zorgen maakt en hulp nodig heeft bij de 

opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van 

uw kind. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, 

school, pesten of grenzen stellen. 

Consulenten sociaal domein
De consulenten van het sociaal domein 

en sociaal wijkteam helpen u graag met 

informatie, een verwijzing naar de juiste 

instantie of ondersteuning. Dat regelen zij 

samen met u. Deze hulp is een voorziening 

van de gemeente en kost u geen geld.

Hoe komt u in contact?
U kunt bellen naar telefoonnummer 14 035, 

mailen naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl

of een formulier invullen op

https://formulieren.wijdemeren.nl/hulpvraag

Vragen over jeugd, zorg, werk of inkomen? 

Het gaat beter met de grote karekiet in 
de Oostelijke Vechtplassen. De meer 
dan 10 kilometer die de afgelopen jaren 
in opdracht van de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen aan netten en rasters 
hebben gezorgd dat de populatie weer 
stabiel is, terwijl voorheen het aantal 
paren afnam.

Grote karekieten hebben hoog riet nodig 

dat in het water staat. Dat riet is ook 

favoriet bij ganzen, die volop aanwezig 

zijn in het gebied. Vogelexpert Jan van der 

Winden: ‘Jarenlang hebben de ganzen hun 

gang kunnen gaan, waardoor het leefge-

bied voor de karekiet steeds slechter werd. 

Gelukkig hebben we het tij kunnen keren. 

Tussen 2018 en 2020 is er een kleine 10 

kilometer aan netten en rasters aange-

legd rondom rietzones in de Ankeveense 

plassen, Kortenhoefse plassen, Wijde Blik, 

Loenderveense plas, Loosdrechtse plassen, 

de Stille plas en de Tienhovense plassen. 

Op de meeste plekken is het riet goed gaan 

groeien. En dat heeft ervoor gezorgd dat 

zich hier weer nieuwe grote karekieten 

hebben gevestigd.’

Geeft u de karekiet z’n naam?
Zo is er afgelopen zomer een nieuw kare-

kietmannetje neergestreken in de Loender-

veense Plas. Hij vond al snel een vrouwtje 

en bracht jongen groot. Hij is door Jan 

geringd maar heeft nog geen naam.

Heeft u een voorstel? Mail uw suggestie 

dan voor 21 december naar

secretariaat_ovp@noord-holland.nl onder 

vermelding van ‘naam karekiet’. Wordt uw 

naam uitgekozen? Dan krijgt u hierover 

bericht en mag u volgend jaar met Jan van 

de Winden mee op excursie! 

Het gaat goed met de karekiet!

Geen vuurwerk rond jaarwisseling
Het kabinet heeft een vuurwerkverbod 
afgekondigd voor de aankomende 
jaarwisseling. Ook in Wijdemeren is het 
daarom verboden vuurwerk te verkopen
of af te steken. 

Het kabinet hoopt met dit verbod de 

hulpdiensten tijdens de jaarwisselingen te 

ontlasten in deze coronatijd. Het gaat dan 

om politie, boa’s en brandweer, maar zeker 

ook om alle ziekenhuizen die al enorme 

druk ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel?
Niet al het vuurwerk wordt verboden. Het 

zogenoemde F1-kindervuurwerk mag 

(vanaf 12 jaar) het hele jaar door gekocht 

en afgestoken worden, dus ook met oud en 

nieuw. Sterretjes, knalerwtjes en trektouw-

tjes mogen dus wel. 

Boetes en straf
Loopt u toch met vuurwerk over straat, 

dan riskeert u een boete van ten minste 

honderd euro. Bij zo’n boete heeft u ook 

meteen een strafblad. Steekt u consumenten-

vuurwerk af, dan bedraagt de minimale 

boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u 

gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de 

boete bij vierhonderd euro. Ook loopt u de 

kans op een strafblad. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid dat u zelf de schade aan 

eigendommen van bewoners of de

gemeente moet betalen.

Meld overlast
Om een goed beeld te blijven houden van 

de plekken waar overlast is, vragen we u 

om eventuele overlast direct te melden 

bij de politie 0900-8844. Heeft u een 

vermoeden van illegaal vuurwerkbezit of het 

vermoeden van het verkopen van vuurwerk, 

dan kunt u dat ook melden bij de politie. 

Wilt u dat liever anoniem doen, dan kan dat 

via www.meldmisdaadanoniem.nl.

De nieuwe avondlockdown kan het 
lastig maken om in beweging te blij-
ven, maar dat hoeft niet. Beweging 
zorg niet alleen voor fitheid, maar 
ook voor een positieve mindset. 
Team Sportservice geeft tips. Doet u 
mee?

Zet de wekker een uurtje eerder dan ge-

bruikelijk en maak een afspraak in de sport-

school of ga fietsen, wandelen of hard-

lopen. Ook zijn er via YouTube veel gratis 

workouts te vinden. Misschien maakt uw 

werkgever het mogelijk om ook overdag 

te sporten? Blok hiervoor dan een pauze. 

Hierna gaat u weer gefocust aan de slag!

Sporten na 17.00 uur
Tot slot is het nog steeds mogelijk om na 

17.00 uur te sporten, alleen niet in georga-

niseerde vorm. Op 1,5 meter afstand kunt u 

met een sportmaatje wandelen, fietsen of 

bootcampen. Samen bewegen is gezelliger 

en een goede motivatie.

Tips en informatie
Heeft u meer motivatie nodig? Neem voor 

gratis sport- en beweegadvies contact op 

met Eva Stam van Team Sportservice ‘t 

Gooi via estam@teamsportservice.nl. 

Bewegen? Een avondlockdown houdt ons niet tegen!

Op 10 december is het Paarse Vrijdag. 
Op deze jaarlijkse actiedag steunen 
scholen leerlingen die zich als LHBTI+ 
identificeren. Belangrijk, want LHBTI+ 
leerlingen worden twee keer zo vaak 
gepest op school.

LHBTI+ staat voor lesbisch, homo, bi, 

transgender, intersekse, queer, aseksueel 

en panseksueel. Zo’n 9 procent van de 

meisjes en 7 procent van de jongens voelt 

zich aangetrokken tot seksegenoten.

En bijna 4 procent identificeert zich niet 

met het geboortegeslacht. Aandacht voor 

seksuele diversiteit en genderdiversiteit is 

dus belangrijk. Wilt u meer weten? Lees 

meer op www.paarsevrijdag.nl.

Gooi & Vecht Inclusief
De nieuwe stichting Gooi & Vecht Inclusief 

organiseert, onder andere in Wijdemeren, 

activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners 

die zich als LHBTI+ identificeren zichzelf 

kunnen zijn, kunnen houden van wie zij 

willen, zich veilig voelen én mee kunnen 

doen. Volgt u de stichting al?

Kijk op www.gooienvechtinclusief.nl of mail 

naar wijdemeren@gooienvechtinclusief.nl. 

Paarse Vrijdag: actiedag op scholen 
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HOEVEEL BETAAL IK IN 2022?

UITGAVEN

INKOMSTEN x € 1.000

x € 1.000

De gemeenteraad heeft een begroting met een licht positief 

resultaat vastgesteld voor 2022, waarin ook de algemene reserve 

de komende jaren weer wordt aangevuld. Voor inwoners nemen de 

lasten met gemiddeld € 46 toe, vooral door toename van de kosten 

voor het ophalen van afval. 

De komende jaren blijven er uitdagingen voor onze gemeente. Hoe 

voldoen we aan de grote behoefte aan betaalbare woningen? En de 

noodzaak om de juiste maatregelen te nemen voor natuur, klimaat en 

energie? De Omgevingswet en de nieuwe Wet inburgering worden 

ingevoerd, we moeten onze organisatie versterken en inwoners en 

bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen bij de gevolgen van corona. 

Daarnaast reserveren we ook geld voor veiligheid en de aanpak van 

ondermijning, het onderhoud van wegen en riolering, de ontwikkeling 

van Boomhoek Muyeveld en de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Jos Kea, wethouder financiën

VAN HET RIJK 33.346

LOKALE HEFFINGEN  16.552

Onroerende zaakbelasting (OZB)  7.753 

Afvalstoffenheffing  3.376 

Rioolheffing  2.940 

Leges  972 

Forensenbelasting  684 

Toeristenbelasting  317 

Lijkbezorgingsrechten  320 

Hondenbelasting  123 

Overige belastingen  67 

ANDERE INKOMSTEN 4.913

ONTTREKKINGEN 498

Totaal inkomsten € 55.310

BESTUUR EN BURGER  2.806 

Bestuur  1.997 

Burgerzaken  809 

VEILIGHEID 3.149

Crisisbeheersing en brandweer  2.541 

Openbare orde en veiligheid  608 

OPENBARE RUIMTE 9.969

Verkeer, vervoer en waterwegen  3.480 

Openbaar groen  942 

Riolering en afval  5.223 

Begraafplaatsen  324 

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 1.947 

Economische ontwikkeling, bedrijvenloket,
bedrijfsregelingen en economische promotie 433 

Openbaar groen en (openlucht)recreatie  1.514

SOCIAAL DOMEIN 20.914

Onderwijs  1.784 

Sport, cultuur en musea  1.465 

Samenkracht en burgerparticipatie  1.571 

Wijkteams  677 

Inkomensregelingen en (begeleide- 
en arbeids)participatie  5.195 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 676

Maatwerkvoorzieningen 18+ 
en geëscaleerde zorg 18+ 3.943

Maatwerkvoorzieningen 18- 
en geëscaleerde zorg 18- 4750 

Volksgezondheid 853

NATUUR EN MILIEU 727

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 4.929

Ruimtelijke ordening  1.867 

Grondexploitatie  1.418 

Wonen en bouwen  1.644 

ALGEMENE LASTEN 10.821

Organisatiekosten  9.686 

Overige lasten  1.135 

Totaal uitgaven € 55.262

Begrotingsresultaat € 48

2021 2022

OZB  550  558 

Afvalstoffenheffing  306  344 

Rioolheffing  235  235 

€ 1.091  € 1.137 

Voor een woning van € 435.000
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Wijdemeren
informeren

8 december 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

- Kappen van een aantal bomen langs de open-

   bare weg conform het onderhoudsprogram-

   ma 2022 van de gemeente Wijdemeren in 

   Ankeveen, ’s-Graveland, Nederhorst den Berg 

   en Loosdrecht, zaakkenmerk Z.69287 (25.11.21)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakopbouw, 

   zaakkenmerk Z.69228 (22.11.21)

- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel, zaakkenmerk 

   Z.69316 (29.11.21)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 6: wijzigen constructie,

   zaakkenmerk Z.69300 (26.11.21)

- ’s-Gravelandsevaartweg 9a: bouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.69171 (18.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden

   PG-afdeling, zaakkenmerk Z.69305 (29.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88: wijzigen gevel, 

   zaakkenmerk Z.69315 (29.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c O7: bouwen

   recreatiewoning, zaakkenmerk Z.69208 (22.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen woonark,

   zaakkenmerk Z.69248 (23.11.21)

- Trekpad 18: aanleggen natuurlijke oevers, stei-

   gers en vlonders, zaakkenmerk Z.69175 (19.11.21)

- Trekpad 25: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69361 (01.12.21)

- t.h.v. Wastobbe 3: vervangen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.69347 (30.11.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 40: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.69184 (20.11.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: wijzigen situering woning, 

   zaakkenmerk Z.69115 (30.11.21)

Kortenhoef
- t.h.v. Kortenhoefsedijk 157: kappen boom, 

   zaakkenmerk Z.69103 (25.11.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: wijzigen drie recreatievilla’s, 

   zaakkenmerk Z.68677 (25.11.21)

- Herenweg 41g: wijzigen inpandige constructie, 

   zaakkenmerk Z.68447 (25.11.21)

- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.68249 (25.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken van het 

   bestemmingsplan uitbreiden bedrijfsgebouw, 

   zaakkenmerk Z.61276 (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 71: plaatsen beschoeiing

   t.b.v. insteekhaven, zaakkenmerk Z.68113 (22.11.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- De Kwakel 20 te Kortenhoef: breken van

   1.000 ton gemengd puin van 3 maart 2021

   t/m 9 maart 2022, zaakkenmerk Z.69357 

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning, ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
en ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder perceel Nieuw-
Loosdrechtsedijk 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,

onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied 

Noordoost – 2012’ voor een zorgvilla met 26 

appartementen en bijbehorende functies op het 

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 in Loosdrecht.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad 

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een ont-

werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

ter inzage.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 8 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te

zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 Loosdrecht.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OVNieuwLsd22021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder indienen 

bij het college van burgemeester en wethou-

ders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht. Een schriftelijke zienswijze op het 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkin-

gen kunt u indienen bij de gemeenteraad van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Verkeersbesluiten

Nederhorst den berg
- T.h.v. Lijsterlaan 33: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 8 december 2021

Verkeer

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.

Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 

gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 

blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 

vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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 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,

tel. 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) 

Op donderdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. De agenda wordt samengesteld naar aanleiding van de agendapunten
die de commissies op 7, 8 en 9 december behandelen.
De officiële raadsagenda wordt volgende week, na de commissievergaderingen, gepubliceerd op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 
en op 15 december in deze krant.

Raadsvergadering

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen
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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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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NIEUWSSTER

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

Aanpassing parkeerplaats op   
Boekesteyn van start
‘S- GRAVELAND
Natuurmonumenten is ge-
start met de werkzaamhe-
den om de parkeerplaats op 
buitenplaats Boekesteyn 
aan te passen voor de in-
voering van een parkeerbij-
drage voor niet-leden.

Jaarlijks genieten honderddui-
zenden mensen van de na-
tuur en cultuurhistorie op de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-

sen. Daarmee is het een van 
de drukst bezocht natuurgebie-
den van Natuurmonumenten. 
Om al deze bezoekers goed te 
kunnen ontvangen zijn er voor-
zieningen nodig zoals bankjes, 
routes, wandelpaden en par-
keerplaatsen. Het onderhoud 
van de buitenplaatsen en deze 
voorzieningen is kostbaar. Om 
de kosten hiervoor eerlijker te 
verdelen, gaat Natuurmonu-
menten vanaf 1 februari aan 
bezoekers die geen lid zijn van 
de vereniging een parkeerbij-
drage vragen. Op die manier 
draagt iedereen die van de Bui-
tenplaatsen komt genieten bij 
aan het behoud ervan. Leden 
dragen al bij via hun lidmaat-
schap en parkeren daarom 
gratis.

Gratis parkeren voor leden
De parkeerplaats van Boe-

kesteyn wordt in de maand 
december aangepast: er wor-
den een slagboom en een 
overdekte betaalzuil geplaatst. 
Boswachter Geeke Remmelts: 
“Ook komt er een tiental fruit-
bomen te staan in de bestaan-
de hagen tussen de rijen. Die 
halen het vroegere karakter 
van deze voormalige moestuin 
en boomgaard weer een beetje 
terug. Het gaat om winterbloei-
ende sierkersen, die prachtige 
roze bloemetjes hebben van 
november tot maart.” Natuur-
monumenten verwacht de par-
keerplaats eind dit jaar gereed 
te hebben. De parkeerplaats 
en het bezoekerscentrum blij-
ven in deze periode bereikbaar. 
Vanaf 10 januari 2022 start de 
proefperiode waarin iedereen 
nog gratis kan uitrijden. Vanaf 
1 februari gaat de parkeerbij-
drage in voor niet-leden.

FAMILIEBERICHTEN

Het komt allemaal wel goed met mij 
̃   Gerrit̃

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

     Gerrit Andela
      ✩ Nederhorst den Berg, 1 februari 1952

                  † Nederhorst den Berg, 29 november 2021

               Henny
                                        Vincent & Kim 
              Stijn, Zara
             Martine & Frank 
             Gijs, Lisa †

             Baike    & Foppe

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Zoddeland 6, 1394 KR Nederhorst den Berg

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

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

Voorzitter
J de Kwant

Penningmeester
J.W Welle

Na bijna 60 jaar bestuurslid en secretaris geweest te zijn,
en nog actief op de Kermis 2021 is ons ontvallen.

BEN BERENDS

Wij verliezen een zeer bevlogen secretaris en bestuurslid.

Wij wensen de Familie Berends
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van de stichting
Bevordering , Vermaak en Cultuur Ankeveen.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

www.huart.nl
035-6857850

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Gevraagd in NDB Zelfstandige
hulp in de huishouding voor 
4 uur of 2x2 uur per week 

Tel: 06 52685275

KERSTBOMEN
Kerstgroen, kerststukjes e.d.

Kwekerij Krijn Spaan

Gevraagd een lieve kleine
woning in Ned.den Berg

06-33400248

AANLEVERING KOPIJ EN 
ADVERTENTIES:

vrijdag
voor 12.00 uur

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 € 2,73 per gedrukte regel
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Natuurgeheim Vechtplassen
Deze zomer was het maar 
liefst twee maal raak! Op een 
korte vakantie in Friesland zag 
ik op twee verschillende plek-
ken een otter te water gaan. 
Het silhouet, de typische ma-
nier van lopen, de grootte van 
het dier: alles wees erop dat 
ik toch écht dit mysterieuze 
beest had gespot. Een waar-
neming waar de boswachters 
in de Vechtplassen jaloers 
op zouden kunnen worden. 
Niet omdat er geen otters in 
de Vechtplassen voorkomen, 
maar omdat ze zich niet of 
nauwelijks laten zien. Door 
hun verborgen leven hebben 
hier maar weinig mensen de 
eer om dit dier te mogen ont-
moeten. Toen afgelopen jaar, 
tijdens de eerste vaarexcursie 
op de Ankeveense Plassen, 
de vaargids een otter voorbij 
zag zwemmen, haalde dat de 
krant. Het is duidelijk: otters 
zijn één van de grootste na-
tuurgeheimen van de Vecht-
plassen.

Dat de otter onzichtbaar blijft 
is niet zo vreemd: het is een 
nachtdier. Als wij overdag door 
de natuurgebieden wandelen, 
ligt de otter lekker uit te rusten 
in het riet, in struwelen of in een 
boomholte. ’s Nachts struint hij 
de oevers af op zoek naar vis, 
maar ook amfibieën, watervo-
gels, ratten en rivierkreeften 
lust hij. In troebel water kan hij 
de vissen niet zien, maar voelt 
hij met zijn snorharen waar de 
vissen zwemmen. Heeft hij het 
geluk om een grote vis te van-
gen, dan klemt hij deze tegen 
zijn borst en gaat aan land om 
de vangst te verorberen. Voor 
kleine visjes neemt hij niet de 
moeite om het water uit te ko-
men.

Sporen
Als de otter zó in het geniep 
leeft, hoe weten onze bos-
wachters dan dat er otters in 
de Vechtplassen zijn? Daar 
zijn duidelijke aanwijzingen 
voor. We kunnen zoeken naar 
wissels (plekken waar otters in 
en uit het water gaan), afge-
kloven vissenkoppen of otter-
sporen in de sneeuw, maar het 
speuren naar otterpoep loont 

meer. Otters gebruiken hun 
drollen, spraints genoemd, 
om hun territorium te marke-
ren. Die spraints liggen vaak 
op een verhoging en kunnen 
flink stinken naar een koeien-
stal. Door gevonden spraints 
te laten onderzoeken op DNA 
komen we meer over deze 
otters te weten. Een andere 
hint is als er in nabijgelegen 
gebieden otters worden waar-
genomen: in ons geval in het 
Naardermeer. De meest dui-
delijke aanwijzing is niet alleen 
glashelder, maar ook intens 
verdrietig: meer dan honderd 
keer per jaar wordt er in Ne-
derland een doodgereden ot-
ter langs de weg gevonden. 
Vorig jaar sneuvelde er nog 
een vrouwtje op de A1 bij het 
Naardermeer.

Die trieste verkeersongevallen 
hebben alles te maken met 
het uithuizige karakter van de 
otter. Op zoek naar voedsel, 
een nieuw leefgebied of een 
nieuwe partner kunnen otters 
behoorlijk wat kilometers af-
leggen. Tijdens hun nachte-
lijke struintochten trekken ze 
van het ene naar het andere 
natuurgebied, waarbij ze op 
verschillende obstakels als 
wegen en bruggen stuiten. 
Verkeersongevallen tot nul re-
duceren is ingewikkeld, maar 
we kunnen absoluut otterle-
vens redden door faunapas-
sages aan te leggen. Dat kun-
nen grote verbindingen zijn, 
zoals onder de N236 tussen 
het Naardermeer en de An-
keveense Plassen, maar ook 
kleinere passages als de Gele 
Brug in Ankeveen. Eén ding is 
zeker: hoe meer faunapassa-
ges er in ons gebied komen, 
hoe groter de kans dat jij een 
keer oog in oog komt met hét 
natuurgeheim van de Vecht-
plassen.

FOTO: zwemmende otter (Luc 
Hoogenstein)

Rondje Wijdemeren
Angela van ter Meij:        

hoe de touringcars De Drie Dorpen veranderden

Door: Ben Groenendijk

ANKEVEEN
Ze rolde na de middelbare 
school meteen de horeca in. 
Met haar man Wim, schoon-
ouders en nu ook haar kinde-
ren runt Angela van ter Meij 
al dertig jaar De Drie Dorpen, 
het partycentrum aan de Can-
nenburgerweg in Ankeveen. 
Dit etablissement heeft een 
lange geschiedenis. In 1959 
werd voor het eerst een ho-
recavergunning verstrekt aan 
voorgangers. In 1991 namen 
Angela, Wim en hun (schoon)
ouders het bedrijf over.”Mijn 
man, schoonouders en ik run-
den toen een goedlopend ho-
recabedrijf in Loosdrecht en 
hebben het aanvankelijk een 
tijdlang gecombineerd met De 
Drie Dorpen. Dat werd te veel 
en we concludeerden dat onze 
toekomst hier lag.”

Die toekomst bleek nogal 
bewerkelijk.
“De combinatie van horeca 
à la carte en feesten/partijen 
werkt niet, stelden we al snel 
vast. Feestgangers hebben 
liever geen ‘vreemde’ gasten 
in ‘hun’ ruimte. We moesten 
daarom vaak nee zeggen te-
gen passanten, waarmee we 
ons in feite uit de à la car-
te-markt terugtrokken. We 
gingen dus verder als groeps-
restaurant. Reservering vanaf 
pakweg 20 personen. Plus 
voor hotelgasten een kleine 
kaart. We deden in die periode 
heel veel zaken met touring-
carbedrijven. In het zomersei-
zoen kwam er elke dag wel 
weer een groep binnen, die 
dan ’s middags bijvoorbeeld 
voor een rondvaart-trip naar 
Amsterdam ging. In de winter 
leverden de touringcars groe-
pen af die bij ons kwamen 
feesten, met bingo en natio-
naal bekende artiesten. Maar 
dit alles is verleden tijd. De 
betrokken touringcarbedrijven 
raakten door allerlei negatie-
ve publiciteit in de problemen. 
En ook de markt veranderde. 
We moesten ons dus opnieuw 
aanpassen. En daarbij konden 
we profiteren van de kennis 
die met name mijn man had 
opgedaan over de touringcar-
sector.”

Wijdemeren Tours
Want om service te kunnen 
verlenen aan gasten en groe-
pen schaften ze zelf een tou-
ringcar aan. Dat bleek de eer-
ste stap naar een nieuwe fase 
in hun onderneming: ze be-
gonnen een touringcarbedrijf, 
Wijdemeren Tours.

“Die ene touringcar was, ach-
teraf gezien, het begin van 
een grote stap. Het was totaal 
iets anders, dus aanvankelijk 
waren we ook zelf wel terug-
houdend. Maar geleidelijk aan 
kwam er meer vraag en heb-
ben we ook zelf aanbod voor 
touringcar-groepen ontwik-
keld, eerst hier in de regio, later 
ook daarbuiten. En nu rijden er 
elf bussen. Tot corona opdook 
was het een groot succes. Zo 
hebben we bijvoorbeeld een 
stevige positie opgebouwd op 
het terrein van schoolreisjes 
(www.schooltravel.nl). Wijde-
meren Tours werd groter dan 
het horecabedrijf. Feesten 
en partijen gingen minder. Er 
wordt minder gefeest met heel 
grote groepen. Bruiloften zijn 
kleiner geworden. De eisen 
die mensen stellen zijn veran-
derd. Daarmee is de concur-
rentie veel groter geworden. 
En wij hebben ervoor gekozen 
primair te investeren in onze 
touringcars. Het hotel bleef 
overigens goed draaien.”

En behalve dit zijn over het 
hotel ook smeuïge verhalen 
te vertellen. Angela vertelt 

over dat Spaanse echtpaar in 
het hotel, waarvan de man de 
volgende ochtend met auto en 
al verdwenen was, de vrouw 
overstuur achterlatend; ze is 
uiteindelijk door de Vreemde-
lingenpolitie opgehaald. En 
over de verwarde man die alle 
meubels uit zijn hotelkamer op 
de gang had gezet, omdat hij 
de kamer te vol vond.

Toekomst
Net als vrijwel overal viel voor 
beide bedrijven de boel stil 
in maart 2020. Corona. De 
wereld van de uitjes, de bus-
reisjes, de feesten, de hote-
lovernachtingen verdween 
grotendeels uit beeld.

“Dat heeft er hard ingehakt, 
ondanks de hulp van de over-
heid. We hebben chauffeurs 
moeten ontslaan. En onze 
spaarpot is behoorlijk geslon-
ken. Maar we hopen het na co-
rona – wanneer is dat? – weer 
op te pakken, met name het 
touringcarbedrijf. Het is wel 
fijn dat we dan met ons gezin, 
onze familie zelf een heleboel 
kunnen doen. Dat helpt wel. 
En corona maakt je ook wel 
creatief. We hebben fietsar-
rangementen bedacht (www.
fietseninhetgooi.nl). Die lopen 
heel goed. En voor het touring-
carbedrijf hebben we ook iets 
nieuws ontwikkeld: www.eve-
nemententravel.nl. Zodra het 
weer kan bieden we voor eve-
nementen entree-tickets aan 
in combinatie met vervoer.”

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp



Woensdag 8 december 2021
14

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Gespreksgroep ‘Als genezing 
niet meer mogelijk is’

REGIO
Op dinsdagmiddag 4 janu-
ari 2022 start bij Viore een 
gespreksgroep voor men-
sen voor wie genezing niet 
meer mogelijk is. Het gaat 
om een cyclus van zes bij-
eenkomsten. De groep is 
bedoeld voor mensen die 
leven met kanker (of een 
andere levensbedreigende 
ziekte) en voor wie gene-
zing niet meer mogelijk is. 
Voor sommigen betekent 
dit dat er nog maar een 
korte levensverwachting 
mogelijk is. Voor anderen 
kan deze fase nog jaren 
duren.

Op zes dinsdagmiddagen 
(13.00 – 15.00 uur) worden 
er -onder deskundige begelei-
ding- ervaringen uitgewisseld 
en specifieke thema’s behan-
deld. Het gaat om het zoeken 
naar een goede kwaliteit van 
leven binnen de beperkingen 
die er zijn. Onder andere de 
volgende thema’s komen aan 
de orde: Hoe ga je ermee om 

als je niet meer beter wordt, 
hoe deel je dit met je omge-
ving, waar ben je dankbaar 
voor en wat wil je nalaten?

Voor meer informatie of aan-
melding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bel-
len naar 035-6853532. De 
kosten voor deelname bedra-
gen € 30,- voor zes bijeenkom-
sten.

Bij Viore staan de deuren aan 
de Oosterengweg 44 open op 
alle weekdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak ma-
ken voor individuele gesprek-
ken over bijvoorbeeld kanker 
binnen het gezin, verlies van 
gezondheid en levensvragen. 
Zie voor meer informatie ook 
de website: www.viore.org.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Kerstkransjes + 
schuimkransjes

Tulband Kerststol klein
Keuze uit: 
• naturel met chocolade dip
• vruchten met pistache dip
• amarenenkersen met
witte chocolade

Geldig van maandag 6 t/m zondag 19 december.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen

bereid met roomboter en 
zuivere amandelspijs

KerstmisKerstmisKerstmis
2E PAKJE

50%
KORTING

NU VOOR 
€ 4,95

NU VOOR 
€ 8,95

Meenthof 10 - Kortenhoef  |  De Meent - Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - Hilversum  | Markt Ankeveen | Markt Vreeland

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

COLLEGA’S GEZOCHT
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op 
zoek naar enthousiaste oproepkrachten die 
ons team komen versterken. 

Wie zoeken we:

Chauffeur/Onderdelendienst 
We bellen je regelmatig voor het maken van een 
rit. Bijvoorbeeld om onderdelen op te halen, of 
een auto van A naar B te brengen. 
Voor deze functie zoeken we iemand die flexibel  
oproepbaar is. Je kunt rekenen op ongeveer 40 
uur per maand. Groot rijbewijs is een pre maar
niet vereist!

Oproepkracht medewerker wasstraat
Je bent oproepkracht om geplande vrije dagen 
en korte vakanties op te vangen. En in 
uitzonderlijke situaties in te vallen bij ziekte.  Jij 
vervangt onze vaste wasstraatmedewerker. 
Per maand wisselen het aantal benodigde uren.

Beide functies kunnen ook gecombineerd 
worden. Je leeftijd, geslacht en werkervaring 
maakt voor ons niet uit! Je enthousiasme en 
flexibiliteit wel.

Heb je interesse? Neem contact op met Rick 
Singstra. We maken graag kennis met je!

Even voorstellen
TDC Bedrijfswagens is 
al 38 jaar specialist in 
de wereld van de 
bedrijfswagens. 

Ons team bestaat uit 
9 vaste medewerkers. 
TDC is een gezellige 
werkplek met een 
fijne werkcultuur.

Waar zijn we goed in?
Onze werkzaamheden 
bestaan uit het 
onderhouden en 
verkopen van 
bedrijfswagens. Onze 
klant staat centraal!

Ook hebben wij de 
enige wasstraat in het 
Gooi die groot genoeg 
is voor ieder formaat 
bedrijfswagen en/of  
camper.

TDC Bedrijfswagens
Cannenburgerweg 30a
1243 JE ‘s-Graveland
035 – 656 96 96 
info@tdcgooi.nl
www.tdcgooi.nl
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Een open weg

NEDERHORST DEN BERG
Onder de titel ‘Een Open 
Weg” is een boek met 25 
preken van ds. Reinier 
Nummerdor, oud-predikant 
te Nederhorst, versche-
nen. Tijdens de presenta-
tie van het boek werd het 
eerste exemplaar overhan-

digd aan Robert Smits, die 
ruim dertig jaar geleden 
werd getroffen door het lot 
van straatkinderen in Rio 
de Janeiro en sindsdien 
met zijn team in Brazilië 
kinderen in extreme risico-
situaties een kans op een 
beter bestaan biedt. De op-

brengst van het boek komt 
volledig ten goede aan de 
Stichting Help mij Leven 
die het werk van Brazilië 
mogelijk maakt (www.help-
mijleven.org.).

Reinier maakte in 2019 een 
reis naar Brazilië om Robert 

Smits en zijn team te onder-
steunen in hun werk. Omdat 
hij Robert Smits graag wilde 
helpen, besloot Reinier deze 
zomer een aantal van zijn 
overdenkingen te bundelen. 
Reinier is sinds 2020 als pre-
dikant verbonden aan de pro-
testante streekgemeente De 
Slachsang. Van 2013 tot 2020 
was hij predikant in Grou-Jirn-
sum en daarvoor onder ande-
re in Nederhorst den Berg. In 
2016 werd hij zenboeddhist en 
kreeg daarbij dharmanaam Ki-
ado, dat betekent: open weg. 
De overdenkingen volgen heel 
losjes de gang van het kerke-
lijk jaar, beginnend bij Advent 
en eindigend met de zondag 
na Pasen. “Wat hier op papier 
staat is een weergave van hoe 
een tekst in de week dat ik 
hem schreef, voor mij open is 
gegaan. Aan jou als lezer om 
te zien of het je op een of an-
dere wijze raakt. Of je er wel-
licht iets aan hebt op jouw ei-
gen weg. Een weg die ontstaat 
door hem te belopen.”

Boek bestellen
Het boek (a € 19,50 uitgeverij 

Louise te Grou) is een mooie, 
verzorgde hardcover uitgave 
en de moeite waard om zelf te 
lezen of cadeau te geven. In-
teresse? U kunt een of meer-
dere exemplaren van het boek 
bestellen of afhalen bij Gerda 
Vos ( via j.vos-tvm@kpnpla-
net.nl of telefonisch: 0294-
254406). Voor de betaling kunt 
u het bedrag (aantal bestelde 
boeken x € 19,50) overmaken 
op rekeningnr. NL23 RABO 
01076 14 642 t.n.v. Stichting 
Help mij Leven, onder vermel-
ding van: (aantal) boek(en) 
Open Weg.

 Foto:

Eilandseweg 32 Nederhorst den Berg www.opheteiland.com  0618142780 

Geen zin de deur uit te gaan deze koude wintermaanden?
Wij leveren van woensdag tot en met zondag onze pizza en pasta bij jouw thuis. 

Warm en klaar om gelijk op tafel te zetten.

Wij bezorgn in het postcode gebied 1394..en rijden tussen 17 en 20 uur. 

Onze authentieke pizza  wordt gebakken volgens Romaans recept.  Een knapperige 
dunne bodem met daarop kraakverse ingredïenten van goede kwaliteit. 

VVerder staan er ook heerlijke antipasti en verse pasta’s op de kaart.

Bestellen en betalen kan via onze website.  
Kijk hiervoor op www.opheteiland.com.

Afhalen en in het weekend lunchen 
kan natuurlijk ook. 

GAAT WEER BEZORGEN

Wij bezorgen schoon 
met de fiets of ons elektrische busje 

Geopend: 
wo-vrij vanaf 16u-20u
za-zo vanaf 11u-20u

Aperitivo: van 16u-17u
2 drankjes pp voor de prijs van1
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zo. 12 december
Schaatslessen  10.00 - 12.00 uur
Familiedag vanaf 15.00 uur

Disco on ice nu elke zaterdagmiddag!
Ondanks corona-maatregelen veel ijspret
NEDERHORST DEN BERG
De populaire Disco on Ice 
hebben we kunnen ver-
plaatsen naar de zaterdag-
middag. De ijsbaan blijft 
gewoon open maar dan met 
licht en geluid.

Bingo’s  
Op vrijdag 17 december van-
af 15.00 uur wordt er een kin-
derbingo georganiseerd (4-12 
jaar). Er zijn uiteraard leuke 
prijzen te winnen en er wordt 
voor een broodje knakworst en 
een glaasje limonade gezorgd 
door de ijsclub.  

Op 18 december (11.00 uur) 
en 24 december (14.00 uur) 
is de 50+ bingo. Ook hiervoor 
zijn door diverse ondernemers 
en winkeliers fantastische prij-
zen verzorgd.  

De muziekbingo gaat voorals-
nog niet door helaas. 

Corona-maatregelen 
We zijn als organisatie enorm 
blij dat we Nederhorst on Ice 
kunnen en mogen organise-
ren. Uiteraard zijn wel gebon-
den aan diverse maatregelen. 

Hierbij zetten we ze ter 
verduidelijking even op een rij: 
-  Tot 19 december om 
 17:00 dicht. 
-  Coronatoegangsbewijs   
 voor de gehele tent vanaf  
 18 jaar. 
-  Vaste zitplaatsen. 
-  1.5 meter verplicht 
 (niet op de ijsbaan). 
-  Mondkapjes voor bezoekers  
 (vanaf 13 jaar) tijdens   

 verplaatsing verplicht 
 (niet op de ijsbaan en voor  
 vrijwilligers in functie). 
-  Gescheiden ingang/uitgang. 

Uiteraard zorgen wij dat dit 
facilitair en logistiek mogelijk is 
maar we hebben u als bezoeker 
nodig om ons eraan te houden. 
Er staat een desinfectiezuil 
naast de ingang. Bij de kas-
sa’s hangen er spatschermen.

Openingstijden 
vrij-schaatsen
wo.  08-12  13.00-17.00 uur
do.  09-12  14.30-17.00 uur
vrij.  10-12  12.30-17.00 uur
za.  11-12  10.00-17.00 uur
zo.  12-12  12.00-17.00 uur
ma.  13-12  14.30-17.00 uur
di.  14-12  14.30-17.00 uur
wo.  15-12  13.00-17.00 uur
do.  16-12  14.30-17.00 uur
vrij.  17-12  14.30-17.00 uur

za. 11 december  
Koffi e uurtje / ouderen 10.30 uur
Disco-on-Ice  14.00 - 17.00 uur

Elke zaterdag

Handschoenen 
zijn verplicht tijdens 

het schaatsen!

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

het schaatsen!

WIJ HOPEN OP EEN 
GEZELLIGE OPKOMST!

Vrijwilligers en sponsoren  
We zijn enorm trots op de in-
zet en bijdrage van onze vrij-
willigers en sponsors. Zonder 
deze trouwe maar ook veel 
nieuwe vrijwilligers en spon-
sors zou dit alles niet mogelijk 
zijn geweest. Er zijn nog wel 
een aantal open momenten 
waar vrijwilligers nodig zijn 
bij de baan en/of Bergstube 
(roosters te vinden in de ijstent 
en op de website). Bent u be-
nieuwd welke sponsors dit nou 
allemaal mede mogelijk ma-
ken. Kijk eens op de website.

 uur

vr. 17 december  
Kinderbingo  15.00 - 16.30 uur

za. 18 december  
Bingo voor de ouderen   
11.00 - 12.00 uur

za. 24 december
50+ Bingo   14.00 - 15.30 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

Elke dag 
vrij schaatsen!

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

seizoen
2021/2022
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Na de nieuwe maatrege-
len is het voor een aantal 
teams niet meer toege-
staan competitiewedstrij-
den te spelen: het eerste 
mannen- en vrouwenteam, 
JO19-1, JO17-1 en JO15-1. 
Voor hun rest voorlopig al-
leen nog maar de mogelijk-
heid van trainen, maar de 
tijden waarbinnen de trai-
ningen mogen plaatsvin-
den is beperkt. Alle teams 
mogen trainen van 5.00 
uur ’s morgens tot 17.00 
uur ’s middags. Beperkt 
dus en zeker voor senioren 
nauwelijks mogelijk.

Het 5e trainde afgelopen week 
wel. Voordat de spelers naar 

het werk gingen, werden de 
lichten op het hoofdveld ont-
stoken voor een vroege och-
tendtraining om 7.00 uur. Het 
heeft zijn vruchten afgeworpen 
want zaterdag werd Baarn met 
2-4 verslagen waardoor het 
team virtueel nog steeds lijst-
aanvoerder blijft.

Het 2e was een van de ande-
re teams dat in actie mocht 
komen. Na een aantal weken 
niet te hebben gespeeld, ont-
ving het Nederhorst- 2. Het 
verschil in ’s-Gravelands voor-
deel werd gemaakt door goed 
keeperswerk van Menno van 
Voorst en de doeltreffendheid 
van Nick Mostert en Sam Tor-
sing.

Bij de jeugd werd JO12-2 kam-
pioen na een 4-2 overwinning 
op Wasmeer JO12-3. De jon-
gens van de leiders Remco 
Terpstra en Maikel Houthuij-
zen kregen daarom glanzende 
kampioensmedailles omge-
hangen.

De jeugdleden hebben ge-
zamenlijk een hele mooie 
prestatie geleverd door voor 
Grote Clubactie maar liefst 
2560 (!!!) loten te verkopen. 
Dat betekent een hele mooie 
opbrengst voor de vereniging. 
Wij danken alle verkopers én 
kopers voor wie wij hopen dat 
zij deze week in de prijs vallen. 
Kijk op onze website voor de 
winnende loten.

   

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Helaas vanwege de covid-
maatregelen geen wed-
strijden in de A -categorie 
meer dit jaar. Nederhorst-2 
moest wel aantreden en 
deed dit in de uitwedstrijd 
tegen de buren uit ‘s- Gra-
veland.

Ondanks dat de twee ploegen 
aan elkaar gewaagd waren, 
moesten de mannen van Ray-
mond Moleveld een geflatteer-
de 3-0 nederlaag incasseren. 
Voor rust had Levi Matsari 
pech toen zijn schot na een 
fraaie actie op de paal kwam. 
Op slag van rust pakte SVS 
de voorsprong. De sterk spe-
lende nummer 10 plaatste van 
20 meter de bal hard en zuiver 
in de hoek. Na rust een ster-
ker Nederhorst dat gedurende 

25 minuten aanvallend moge-
lijkheden kreeg om de gelijk-
maker te maken. Zo redde de 
keeper van SVS op inzetten 
van Thijs Bouwman en Darryl 
Bruster, ging een afstands-
schot van Lars Huussen net 
over. Geheel tegen de ver-
houding in vergrootte SVS in 
de 31e minuut de voorsprong. 
Een goed uitgespeelde aan-
val werd opnieuw doeltreffend 
ingeschoten door de nummer 
10. Nederhorst probeerde het 
nog wel maar de aanvallende 
onmacht werd verder afge-
straft toen spits Sam Torsing 
een counter van dichtbij af-
rondde. Een te hoog uitgeval-
len 3-0 werd zo de einduitslag.

Nederhorst-3 werd vrijdag-
avond verrast door een late 
afmelding van Graveland-3. 

Zodoende geen wedstrijd voor 
het 3e. Nederhorst-4 verraste 
tegen het hoog op de ranglijst 
staande Eemdijk en pakte een 
voorsprong. Na een ruststand 
van 1-1 werd het helaas uit-
eindelijk 1-2. Bij de jeugd ging 
er nog gelukkig veel door. De 
JO18-1 verloor met 0-2 van 
Buitenboys en de JO16-1 ver-
sloeg Abcoude in eigen huis 
met 3-8. Bij de meiden won 
de MO11-1 met 4-5 van BFC 
en de MO13-1 versloeg Loos-
drecht met 5-0. De MO15-1 
verloor ondanks de mooie 
treffer van Tjarda. De (Onli-
ne) ALV wordt gehouden op 
maandag 13 december. Graag 
aanmelden via secretaris@vv-
nederhorst.org

Voor meer info zie www.vvne-
derhorst.org of facebook

   

ASV’65 nieuws
ANKEVEEN
Onder de aangescherpte 
coronamaatregelen werd 
er toch gevoetbald afge-
lopen weekend. Nadat ie-
dereen gecheckt was door 
Margreet kon de aftrap vei-
lig plaatsvinden.

ASV-2 speelde tegen een 
vriendenteam van Eemdijk. 
De vrijdag voor de wedstrijd 
was trainer Clearance Koorn-
dijk van ASV jarig. En bij een 
verjaardag hoort natuurlijk 

een passend cadeau en dat 
kreeg hij. ASV speelde van 
het begin af geconcentreerd 
en wist Eemdijk voortdurend 
terug te dringen rond het straf-
schopgebied. Er werden vele 
kansen gecreëerd waarvan er 
voor rust al vijf verzilverd wer-
den. Twee maal Karel Mando 
en drie maal Jimmy Ferdinand 
kregen de doelpunten op hun 
naam. De trainer ging met een 
verguld gezicht richting de 
thee. Na rust was er het zelf-
de spelbeeld alleen duurde 

het bijna een halfuur, voordat 
de doelpuntenmachine weer 
op gang kwam. Toch werd de 
eindstand bepaald op 9-0 met 
doelpunten van Neville Ac-
cord, weer Karel en tweemaal 
Joep van Rijn. De wedstrijd 
werd uitermate sportief ge-
speeld mede dankzij de prima 
leidende scheidsrechter Wil-
lems. Volgende week wacht 
de kraker tegen SV ‘s-Gra-
veland. Helaas mag er geen 
publiek bij zijn, maar uiteraard 
hebben we er wel zin in.

Kortenhoef – Corona: 
1-0
Door: Cor Winkel

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik op 
de radio, dat het aantal be-
smettingen weer hoger is dan 
de week ervoor. De druk op de 
ic’s neemt toe. Het maken van 
een testafspraak wordt steeds 
moeilijker. Nieuwe maatrege-
len liggen op de loer. Het lijkt 
wel een wedstrijd. Welke stand 
staat op het scorebord, als de 
scheidsrechter fluit voor het 
laatste fluitsignaal. Lock down 
of niet, Kortenhoef wint nipt 
met een punt verschil. Hoe 
kom ik daar nu bij. Eenvoudig 
recept: wandelen is het medi-
cijn. Ik heb leren wandelen tij-
dens corona. Schijnt gezond te 
zijn. Niet alleen gezond maar 
ook afwisselend. Zeker in Kor-
tenhoef waar ik woon. Het geldt 
eigenlijk voor heel Wijdeme-
ren. Bossen, plassen, lanen en 
landerijen binnen handbereik.

Als ik het lopen in het bos met 
de loslopende honden even 
gehad heb, kan ik in ’s-Grave-
land moeiteloos overschakelen 
naar het Noordereinde en ver-
volgens je raadt het al: naar het 
Zuidereinde. De ’s-Graveland-
se lintbebouwing is interessant 
en fraai in zijn verscheidenheid. 
Je begint voor het gemak bij de 
Klapbrug en vlak voor Vlaar bij 
het kleine bibliotheekje houd je 
halt. De aanvoer van boeken 
stokt nooit en altijd is er wel 
iets nieuws te ontdekken. Dit 
keer onder meer een stapeltje 

boeken met prachtige platen 
van paarden. Een mooi initia-
tief, dat nog steeds zijn waarde 
bewijst.

Een heerlijke koffie to go bij 
vriendelijke mensen van de 
lunchroom iets verderop. Met 
de blik op de karakteristieke 
Hervormde Kerk met daar-
naast de prachtige pastorie, 
waan je je in de vorige eeuw. 
Pastorie klopt trouwens niet, 
want die vind je alleen bij de 
kerken van de katholieken. 
Domineeswoning moet het na-
tuurlijk zijn. Een juweel aan het 
Noordereinde. Ik stel me een 
tijd voor met een deftige domi-
nee, als de man met privileges 
en preken, bijgestaan door een 
staf en personeel voor de da-
gelijkse dingen. Je zou er bijna 
met terugwerkende kracht ja-
loers op worden.

Zo kun je al wandelend met je 
fantasie op de loop gaan. De 
corona veilig op 1,5 meter af-
stand en tegenliggers op een 
zijspoor. Ventileren is ook niet 
nodig tijdens het wandelen. 
Hooguit moet je niet te warme 
kleding dragen, daar heb je al-
leen maar last van. Het stimu-
leert de bloedcirculatie en dat 
gebeurt in ruime mate. Goed 
voor hart, hoofd en aderen.
Ze zeggen wel eens: ‘je moet 
het hoofd koel houden!’. Met 
wandelingen in Kortenhoef en 
omgeving moet dat in corona-
tijd voldoende soelaas bieden.
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Antwoorden op vragen over 
merkloze medicijnen
KORTENHOEF / NEDER-
HORST DEN BERG
Ziet uw medicijn er anders 
uit dan u gewend bent? 
Herkent u de naam of het 
doosje niet? Dan hebt u 
mogelijk een merkloos 
medicijn gekregen. Mis-
schien vraagt u zich af of u 
dit medicijn veilig kunt ge-
bruiken. En of de werking 
hetzelfde is als van merk-
medicijnen.

Wat is een merkloos medi-
cijn?
Een merkloos medicijn is een 
soort ‘kopie’ van een merkme-
dicijn. De stof die ervoor zorgt 
dat het medicijn werkt, heet de 
werkzame stof. In het merklo-

ze medicijn zit dezelfde werk-
zame stof, in dezelfde sterkte. 
Een merkloos medicijn werkt 
dus hetzelfde als het merkme-
dicijn. Wel kan het er anders 
uitzien, een andere verpakking 
hebben, of anders smaken. 
Andere woorden voor merklo-
ze medicijnen zijn ‘generieke 
medicijnen’, of ‘generieken’. 
Een merkloos medicijn is een 
merkmedicijn in een ander jas-
je. De (hoeveelheid) werkza-
me stof is gelijk.

Kan ik een merkloos medi-
cijn veilig gebruiken?
Ja, een merkloos medicijn 
is net zo goed als het merk-
medicijn. Dat is van tevoren 
uitgebreid onderzocht. Het 
College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) en 
de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGZ) beoordelen 
het hele registratie- en produc-
tieproces van alle medicijnen, 
met of zonder merk. Van de 
grondstoffen tot en met het 
verpakte medicijn. De werk-
zame stof van een merkloos 
medicijn is dezelfde als die 
van het merkmedicijn. Er kun-
nen wel andere hulpstoffen in 
zitten, zoals tarwezetmeel in 
plaats van maiszetmeel. Daar 
merkt men meestal niets van. 
In zeldzame gevallen kan een 
allergie of ernstige overgevoe-
ligheid aanleiding zijn om een 
ander middel te gaan gebrui-
ken. Hierover overlegt de apo-
theker altijd met de arts.

Waarom krijg ik een merk-
loos medicijn?
Uw zorgverzekeraar bepaalt 
welk medicijn u meekrijgt bij de 
apotheek. Dit noemen we het 
‘preferente’ of voorkeursme-
dicijn. Uw zorgverzekeraar 
kiest meestal voor dit middel 
omdat het goedkoper is. U 
kunt dit opzoeken in uw ver-
zekeringspolis. Of navragen 
bij uw apotheek. Soms krijgt 
u een vervangend (merkloos) 
middel omdat het medicijn dat 
u gewend bent (tijdelijk) niet 
leverbaar is.

Waarom is een merkloos 
medicijn vaak goedkoper 
dan een merkmedicijn?
De fabrikant van het merkme-
dicijn onderzoekt bij de ontwik-
keling hoe veilig de werkzame 
stof is. Bij welke patiënten 
werkt het? Wat is de juiste 

dosis? Deze verplichte onder-
zoeken zijn duur. De fabrikant 
die het merkmedicijn op de 
markt brengt, wil die kosten te-
rugverdienen. In merkloze me-
dicijnen zit dezelfde werkzame 
stof als in het merkmedicijn. 
De werking en veiligheid zijn 
dus al bekend, zodat minder 
onderzoek nodig is. Dat kost 
minder tijd en geld. Daarom 
zijn de merkloze medicijnen 
goedkoper.

Waarom zien merkloze me-
dicijnen er anders uit?
Fabrikanten mogen zelf bepa-
len hoe bijvoorbeeld een ta-
blet, drankje of inhalator eruit 
ziet. Kleur, vorm en smaak van 
een merkloos medicijn kun-
nen dus anders zijn dan bij het 
merkmedicijn. De fabrikant ge-
bruikt daar verschillende hulp-
stoffen voor. Die hulpstoffen 
mogen geen (negatief) effect 
hebben op de werking.

Kan ik veilig wisselen tus-
sen een merkmedicijn en de 
merkloze varianten?
Meestal kunt u zonder proble-
men wisselen. Een merkloos 
medicijn is even goed als het 
merkmedicijn. Wel moet u 
misschien ‘wennen’ aan een 
andere variant, vooral als u 
meer medicijnen gebruikt en/
of regelmatig van medicijnen 
wisselt.

Zelf kiezen voor merkmedi-
cijn
Staat u erop toch het merkme-
dicijn te blijven gebruiken? Dat 
kan. Dit wordt echter alleen 
vergoed door uw zorgverze-
keraar als er een duidelijke 
medische noodzaak is. Soms 
is het nodig hiervoor schriftelijk 
toestemming te krijgen van de 
zorgverzekeraar. Als het merk-
medicijn niet medisch nood-
zakelijk is, zal het niet worden 
vergoed. U moet het medicijn 
en de bijbehorende zorg dan 
zelf betalen.

Hebt u problemen met het ge-
bruik van uw (merkloze) medi-
cijn, of last van bijwerkingen? 
Overleg dan met uw apothe-
ker. We helpen u graag en 
samen met u zoeken we naar 
een oplossing.

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

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

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

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

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

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

Gĳ sbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174
www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Gecertifi ceerd MiYOSMART opticien
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Matinee met   
woordkunstenaar  
Luna Cozijn

KORTENHOEF
Op donderdag 9 septem-
ber geeft woordkunstenaar 
Luna Cozijn een matinee-
voorstelling in het Oude 
Kerkje. De voorstelling van 
een uur zonder pauze heet 
‘Een Woestijn’. Info over 
kaartverkoop: www.kun-
staandedijk.nl

Luna’s zoektocht begon aan 
de toneelschool in Amster-
dam, waar ze in haar tweede 
jaar stopte om te gaan reizen. 
Twijfel over wat ze echt wilde 
bracht haar naar Italië. Ze leer-
de er de taal spreken en leef-
de het leven, zoals je dat doet. 
Toch lag daar niet het antwoord 
en bij terugkomst begon ze aan 
een studie Nederlandse taal en 
cultuur. Luna heeft altijd een 
grote liefde gehad voor taal, 
voor verhalen, voor poëzie. 
Maar ze zegt: “Die studie was 
me te theoretisch, ik wilde uit-
voeren, doén.” Aan het Konink-
lijk Conservatorium Antwerpen 
vielen alle puzzelstukjes op 
hun plaats. In 2019 studeerde 
ze er met grote onderscheiding 
af in de richting Woordkunst. 
Een discipline die de laatste 
jaren erg populair geworden. 
Luna is artiest, schrijver en do-

cent. Ze houdt van het podium 
en van het creatieve proces, 
alleen of samen met anderen.

Pure vertelkunst
Luna maakt en speelt haar 
eigen voorstellingen. Vaak is 
een bestaand verhaal het uit-
gangspunt. Zij bewerkt dit dan 
zodat het zich leent voor een 
uitvoering op het podium. “Alle 
personages in het verhaal wor-
den door mij zelf verbeeld, en 
in dit geval zonder rekwisieten, 
zonder schmink, verkleedpar-
tijen of stemmetjes.” Het is ver-
telkunst in haar puurste vorm. 
Stem en beweging brengen 
het verhaal tot leven in de hoof-
den van de toeschouwers.

Een Woestijn
De voorstelling heet ‘Een 
Woestijn’ en neemt je mee 
in een verhaal over een jon-
ge vrouw, op zoek naar haar 
plek in de wereld. Het verhaal 
speelt rond dat stadium in het 
leven waarin je je eigen koers 
wilt gaan varen, je richting 
bepalen, je eigen successen 
behalen. Zelfstandigheid. Hoe 
vertrouwen in anderen zich 
vormt en hoe je daarin ge-
schaad kunt worden. En hoe je 
dan weer verder gaat.

Geen kerstviering voor alle ouderen
NEDERHORST DEN BERG
Jammer, jammer maar ook dit 
jaar moeten we in verband met 
de covid-19 de kerstviering 
van 17 december aanstaande 
in de Bergplaats te Nederhorst 
den Berg met u helaas afzeg-
gen. We hadden ons er zo op 
verheugd dat het dit jaar wel 

door zou kunnen gaan. We 
kunnen echter gezien de om-
standigheden uw gezondheid 
en uw veiligheid niet riskeren. 
Wij wensen u ondanks alles, 
een gezellige Kerst en een 
goede jaarwisseling in goede 
gezondheid toe. Laat ook dit 
jaar deze periode er één zijn 

van naar elkaar omzien. Een 
telefoontje of een kaartje kan 
al al zo veel verschil maken. 
Blijf gezond en hopelijk tot vol-
gend jaar.

Comité Ouderen Kerstviering

   

Samenwerkende musea lanceren 
collecties online
REGIO
Na het Erfgoedfestival 
Gooi & Vecht van afge-
lopen zomer lanceren de 
samenwerkende musea 
in Gooi & Vecht weer een 
nieuw product: een col-
lectieportal. Hoogtepunten 
van de museale collecties 
zijn nu te bekijken op een 
gezamenlijke collectieweb-
site: gooisemuseumschat-
ten.nl

De musea in Gooi & Vecht 
beheren prachtige collecties. 
Een deel daarvan is te zien 
bij tentoonstellingen en tijdelij-
ke exposities. De rest van de 
werken is veilig opgeborgen 
in depots. De museumschat-
ten worden bewaard voor 

toekomstige generaties of 
tentoonstellingen op een later 
moment. Op de collectieweb-
site is het mogelijk om een 
deel van deze museumcollec-
ties te bekijken die niet altijd te 
zien zijn in het museum. Mo-
menteel staan er ruim 2.000 
bijzondere objecten uit de col-
lecties van Kasteel- Museum 
Sypesteyn, het Nederlands 
Vestingmuseum, Comenius 
Museum, Huizer Museum, 
Rijksmuseum Muiderslot, Mu-
seum Weesp, Museum Hilver-
sum, Collectie Hilversum en 
Singer Laren in het collectie-
portal Gooi & Vecht. Uiteen-
lopend van schilderijen, foto’s 
en serviezen tot verdedigings-
werken en wapens. Het portal 
wordt doorlopend aangevuld. 

Telkens verschijnen nieuwe 
stukken en foto’s vanuit Col-
lectie Nederland. Het is daar-
door een website die groeit 
en in ontwikkeling is. Speci-
aal voor het collectieportal is 
een podcastserie ontwikkeld. 
In de podcast ‘Gooise Muse-
umschatten’ vertellen museu-
mexperts uit de deelnemende 
musea de verhalen achter de 
museumstukken. Elke twee 
weken verschijnt een nieuwe 
aflevering. Deze zijn te volgen 
op de website gooisemuseum-
schatten.nl of door te kijken in 
podcastsapps onder Gooise 
Museumschatten.

FOTO: Rozenservies Sy-
pesteyn



www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Actie verlengd t/m 15 december!
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

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

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Easysit A600 Easysit D110

Easysit D65 Easysit D200

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

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

  Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM

  Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Kom veilig winkelen in onze ruime showroom en ervaar 
het ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Easysit A160

Easysit D62

Easysit DS703

Easysit B80

Easysit A160

Easysit A160

Easysit B80Easysit D65

Easysit D64


