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1000e huurder ontvangt tasje met bespaar-		
producten
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Binnen een half jaar hebben de vrijwilligers van de
Energie Coöperatie Wijdemeren al 1000 huurders
bereikt met een tasje vol
bespaarproducten. Vorige
week maandag was Monique vd Valk van de Lijsterlaan in Nederhorst den
Berg symbolisch de 1000e
huurder. Want eigenlijk
zijn er bijna 1500 Wijdemeerders die meedoen
met de kleine bespaarmaatregelen.
Monique was aangenaam
verrast dat zij een extra cadeau kreeg: een ventilator die
de lucht van je verwarmingsradiator naar boven blaast,
waardoor je kunt genieten
van een comfortabele warme
luchtstroom. “Ik sta achter ac-

ties om te besparen op ener-

gie, ik doe er van alles aan,
led-lampen, enzovoort. En
mijn huis is ook goed geïsoleerd door de woningbouwvereniging.” Waarmee ze

We zijn weer terug
met onze heerlijke
Oliebollen!!
10 + 2 voor €10,Bestellen kan
t/m 30 dec. op
www.sportcafedeblijk.nl
of 0634483536

direct een positief punt van
deze actie aanstipt, namelijk de samenwerking met de
woningbouwverenigingen. In
Wijdemeren gaat het om De
Alliantie, Vecht en Omstreken
en Gooi en Omstreken. Daarom was Lisa Collignon van
de laatstgenoemde corporatie ook present. Zij prees de
samenwerking met gemeente
en de energiecoöperatie. Dat
leidde tot een grote delegatie om de 1000e huurder in
het zonnetje te zetten. Naast
wethouder Joost Boermans
en zijn beleidsmedewerker
Ties Corten waren namens de
ECW projectleider Ulrike de
Jong ook Anne-Marie Poorthuis, Niels van der Horst en
Kees Lam op het appel.

In juni gaf wethouder Boermans in Nieuw- Loosdrecht
de aftrap voor de duurzame
huurdersactie. Huis aan huis
bezochten de vrijwilligers
huurders in Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg om een tasje
met bespaarproducten af te
geven, zoals een ledlamp,
tochtstrips, radiatorfolie of
led-kerstverlichting. Bij elkaar
toch een pakket van zo’n 60
euro. Ook kregen de bewoners tips hoe zij eenvoudig
energie kunnen besparen. Op
een sheet staan 24 concrete
bespaarmaatregelen. De actie is gestopt omdat het rijksbudget van 2 ton de bodem
heeft bereikt.

2

Woensdag 22 december 2021

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

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

1-1-2
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
Do. 23 december: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 25 december: 9.30 uur:
L. Wenneker
Zo. 2 januari: 9.30 uur:
J. Dresmé
 H. Antonius
Za. 25 december: 9.30 uur:
J. Dresmé
Vr. 31 december: 15.00 uur:
W. Balk
Zo. 2 januari: 9.30 uur:
W. Balk
 St. Martinus
Za. 25 december: 9.30 uur:
W. Balk
Za. 1 januari: 10.00 uur:
W. Balk
 Willibrord
Vr. 31 december: 19.00 uur:
Liturgiegroep
Kerstvieringen: vooraf reserveren


PKN GEMEENTEN
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

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

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport

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





Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Vr. 24 december: 22.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren-ONLINE
Za. 25 december: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren-aan
sluitend kinderfeest
Zo. 26 december: 10.00 uur:
Ds. J.F. Schuitemaker
Vr. 31 december: 19.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren-ONLINE
Za. 1 januari: 10.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl/aanmelden
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Za. 25 december: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Zo. 26 december: 9.30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra
Vr. 31 december: 19.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Zo. 2 januari: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Vr. 24 december: 15.00 uur:

Alain Verheij
Aanmelden verplicht: voor 23/12

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61



035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

Willibrordkerk
Vr. 24 december: 21.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
Za. 25 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
Zo. 26 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
Vr. 31 december: 19.00 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

Graankorrel ‘s-Graveland
Za. 25 december: 10.00 uur:

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

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

Elke week Markt in Ankeveen
zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van
maandag 3 januari 2022 t/m vrijdag 7 januari 2022.

WAARNEMING, (alleen voor SPOED):
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 0294-251203
De praktijkondersteuners houden wel spreekuur op de praktijk, alleen op afspraak.

Ds. S. Muns

Denkt u eraan herhalingsrecepten op tijd voor de vakantie aan te vragen.

Geen dienst

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een gezond 2022.

Vr. 31 december: 10.00 uur:
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Beste inwoners en ondernemers van Wijdemeren
Kerst is traditioneel een tijd
van bezinning, hoop en samenkomst. Velen van ons vieren die feestdagen met elkaar.
Het is de start van een periode
in het jaar waarin wij als samenleving het oude jaar afsluiten en met nieuw vertrouwen
en hoop vooruit kijken naar
het nieuwe jaar. De meesten
van ons doen dit in gezamenlijkheid, met onze families en
vrienden, in onze geloofsgemeenschappen en in onze
gemeente.
Dit jaar valt er een verdrietig
laagje over de feestdagen.
Opnieuw zijn we in een lockdown beland. Niet door eigen
toedoen, maar door de onbeheersbaarheid en onvoorspelbaarheid van een virus. Alle
pogingen die we als mensheid,
wereldwijd, doen om het virus
de kop in te drukken, lijken
onvoldoende. Dat is ontmoedigend, voor ons allemaal.
Hoe vaak kan je nog tegen
mensen zeggen: hou vol, nog
even. Hoe vaak kan je tegen
ondernemers zeggen: het
komt goed, wij steunen jullie.

Hoe vaak kan je tegen mensen die in eenzaamheid leven
zeggen: wij denken aan jou.
Voordat we het weten, zijn
de woorden leeg en betekenisloos, omdat we ze té vaak
hebben gebruikt en er misschien te weinig echte inhoud
aan hebben gegeven.
Wie mij kent, weet dat ik een
optimistisch mens ben. Ook nu
weet ik dat wij als samenleving
hier weer doorheen komen. Ik
geloof in de positieve kracht
en veerkracht die wij als mensheid in ons hebben. Ik geloof
vooral in onze gemeente waar
omkijken naar elkaar en zorg
dragen voor elkaar hoog in het
vaandel staan.
Dus ik doe een beroep op u in
deze tijden. Probeer positief te
blijven, te denken aan al het
goede wat het leven ons biedt.
Liefde, vriendschap, familie,
kinderen en kleinkinderen.
Lieve buren, de prachtige natuur; er is zo veel schoonheid
om ons heen. Velen van ons
genieten van deze vorm van
rijkdom en dat kan een virus
of lockdown ons niet afnemen.

Laten we dankbaar zijn voor
wat we wél hebben en ons
ontfermen over wie het minder
goed heeft.
Probeer ook te denken aan
diegenen die het nu extra
zwaar hebben: een alleenstaande buurman, de ondernemer die dicht moet, de
kinderen die de structuur van
school nodig hebben en hun
vrienden missen. En denk alstublieft ook aan de mensen die
in de zorg werken, zij zorgen
voor ons als we ziek zijn, ook
nu, ondanks dat ze al zo lang
onder hoge druk werken.
Ik sluit af met een welgemeende eindejaarsgroet. Ik hoop
dat 2022 een veel beter jaar
voor ons allemaal wordt, in
goede gezondheid en voorspoed. Ik kijk er naar uit om
u volgend jaar weer tegen te
komen in onze dorpen. Een
fijne jaarwisseling gewenst en
tot gauw.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Vuurwerkverbod ter discussie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De komende jaarwisseling
is er sowieso een landelijk
vuurwerkverbod in verband met de coronapandemie. Maar in de toekomst
wil de meerderheid van
de gemeenteraad ook een
verbod op consumentenvuurwerk op Oudejaarsdag, ingaande 2022-2023.
Dat zinde het CDA niet, die
het verbod alsnog ter discussie wil stellen.
Het ging dus om een behandelverzoek in de commissie
Bestuur en Middelen om het
vuurwerkverbod alsnog op
de agenda te plaatsen. CDAspreker Torsing was diep teleurgesteld in z’n collega’s
op het beeldscherm, want hij
kreeg geen steun. Al waren
de pleidooien vóór legaal siervuurwerk tussen 18.00 uur op
31 december en 02.00 uur op
1 januari stevig en hartstochtelijk. Torsing zelf hecht enorm
aan de traditie voor een paar

uur kleurenspektakel per jaar,
hij is ervan overtuigd dat een
meerderheid van de inwoners
geen problemen heeft met
fatsoenlijk en legaal siervuurwerk. De 14 stemmen voor
een vuurwerkverbod lijken
hem geen afspiegeling van
wat er leeft onder de bevolking. De Lokale Partij, Dorpsbelangen, D66, PvdA/GroenLinks, twee VVD ‘ers en CDA
‘er Barry Rooimans stemden
in oktober vóór, vanwege de
letselschade, stress bij mens
en dier, de luchtvervuiling en
de schade bij het opruimen.
De rest van de CDA- fractie
en één VVD- raadslid stemden
tegen (4).
Vóór legaal vuurwerk
Het betoog van Torsing werd
ondersteund door twee deskundigen en een ondernemer.
Lucia Hogenberg van Berko
vond het sociale aspect van elkaar ontmoeten op Oudejaarsavond van grote waarde. Bovendien wees ze op de goede
voorlichting op scholen door
de brandweer. “Hier wordt jong

en oud een groot plezier ontnomen”, zei ze. Daarnaast zou
het voor haar bedrijf een dreun
betekenen als er een verbod
komt. Ze heeft in het jaar voor
de coronacrisis 50.000 euro
geïnvesteerd in een veilig
vuurwerkpand. “Als ik niet mag
gaan verkopen, is dat voor
niets geweest. Ik ben dus echt
bang dat ik het met de winkel
niet terug ga verdienen en dus
uiteindelijk zal moeten sluiten.”
Frans Köhler van Vuurwerk
Check kwam met cijfers: 58%
van ruim 3.300.000 Nederlanders die de Stemwijzer 2021
invulden, is blij met siervuurwerk. De schade die er jaarlijks
is aan bijvoorbeeld prullenbakken, bushokjes e.d., staat los
van legaal vuurwerk, het gaat
voornamelijk om vandalisme
en zwaar illegaal vuurwerk. In
Wijdemeren was de schade
vorig jaar bij een algemeen
vuurwerkverbod hoger dan het
jaar ervoor toen het wel was
toegestaan. Ook Tinjo Klein
Severt van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond meende dat
een verbod niet gestoeld was

op feiten, meer op een onderbuikgevoel. “Ik ben ook tegen
misstanden, maar een verbod
op legaal siervuurwerk is daarbij niet doelmatig.” Het alternatief van een lasershow of een
professionele vuurwerkshow
is een hele kostbare kwestie.
Bovendien zijn er te weinig

‘pyro-deskundigen’ om zo’n
openbare voorstelling te begeleiden. Portefeuillehouder burgemeester Larson herhaalde
dat de ‘handhaafbaarheid zeer
gering is’, zij zal in de Regio bij
haar collega- burgemeesters
pleiten voor een algeheel verbod.

ovincie
de provincie
.)
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GooiTV
REGIO
De programmering van
woensdag 22 december:

52. Na52.
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(dec.) (dec.)
wassenen
Jozef
het kindje
in de
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Stukadoorsbedrijf
Stukadoorsbedrijf

In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij het boek Ama-

lia, dat geschreven is door
Peter Rehwinkel, oud-burgemeester van Naarden. Het
interview is in de koninklijke
wachtkamer op station Baarn.

tie van allerlei kerstactiviteiten. In het weekend van Eerste en Tweede Kerstdag is er
weer het Festival of Lessons
and Carols onder leiding van
Piet Philipse.

Daarnaast is er een compila-

R.R.Kostelijk
Kostelijk

Nieuwe Democratie Wijdemeren hoort bij
D66
2e Integraal Kind Centrum in
re inspraak van inwoners.
Wenst
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Nieuwe Democratie Wij-
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www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
Het team van
Wij
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u gezellige feestdagen
Fijne
Feestdagen
en een sfeervol 2017

Hypotheek Adviesburo
Adviesburo Pronk
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Hypotheek

Middenweg135
135AA,1394
,1394AH
AH Nederhorst
Nederhorstden
denBerg
Berg
Middenweg
035
77
37
000
info@habp.nl
www.habp.nl
035 - 77 37 000 info@habp.nl www.habp.nl

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680
www.kvwoninginrichting.nl

agenda
WAT
Inloopspreekuur Kon. Visio
Kerstconcert BMOL en Bluez
Gemeenteraad (?)
Ontdek de Buitenplaatsen
Winterwandeling
Kerstviering met Emotions
Kindervesper
Kindje wiegen
Kerstzangdienst met Inspiration
Kerstnachtdienst met Rijnforellen
Kindje wiegen

WAAR
Tjalk 41, Loosdrecht
Veenstaete, Kortenhoef
Rading 1, Loosdrecht
Bez.Centrum NM,’s-Grav.
Bez.Centrum NM,’s-Grav.
OLV Hemelvaart, NdB.
Willibrordkerk, NdB.
Antoniuskerk, Kortenhoef
De Graankorrel, Zuid 15. Grav.
Oude Kerkje, Kortenhoef
OLV Hemelvaartkerk, NdB.

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

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

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2022

‘Wij Willen Wonen Wijdemeren’ en ‘Integrale Visie
Polder Kortenhoef’.
Dit werd binnen D66 Wijdemeren goed ontvangen.
Beide partijen herkennen in
elkaar de wens om meer woningbouw, op basis van bete-

“Wij zijn blij dat initiatiefnemer
Wim van Oudheusden besloten heeft om zich definitief
aan D66 te verbinden”, aldus
voorzitter Nanda de Bruin.
Als lid van D66 gaat hij verder met het gedachtengoed
van Nieuwe Democratie. ”Ik
merkte hoezeer wij bij elkaar
passen vanwege de acties
van D66 rond Ter Sype en het

Loosdrecht,” aldus Wim van
Oudheusden. D66 Wijdemeren maakt zich hard voor
betaalbare woningbouw en
goede voorzieningen voor iedereen. “Daar maak ik graag
deel van uit” aldus Van Oudheusden. Trots dat wij hem
gaan terugzien op de kieslijst
van D66 Wijdemeren. De volledige lijst wordt binnenkort
vrijgegeven.

Gemeenteraad zonder burgemeester
door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Zonder de zieke burgemeester Crys Larson die
vervangen werd door de
oudste in rang Dorpsbelangenraadslid René Voigt
worstelden de 19 raadsleden zich in de laatste
(digitale)
gemeenteraad
van 2021 door een lijst
van 102 ingekomen brieven, 9 hamerstukken, 7
bespreekpunten, aangevuld met 5 amendementen
(wijzigingsvoorstellen) en
7 moties. Een opsomming
van de besluiten:
• ‘Het Lichtbaken’, toekomstig sociaal- cultureel centrum
in de NH kerk te Oud- Loosdrecht, ontvangt een eenmalige subsidie van 25.000 euro.
Dit als aanvulling op de aankoopsom van 150.000 voor
de voormalige kerk.
• De gehele raad stemde
tegen een wijziging van het
bestemmingsplan op de Kortenhoefsedijk 198, lokaal bekend als ’t Dode Eind. Het zou
gaan om een jachthaven die
wordt omgezet in een woonschepenhaven met in totaal
10 wooneenheden. Naast
ruimtelijke bezwaren voelden
de raadsleden zich gebonden aan een ‘vaststellings-

overeenkomst’ uit 2004 die
na veel vijven en zessen tot
stand kwam met omwonenden. Liever geen juridische
rompslomp.
•
De raadsleden hadden
geen bedenkingen tegen het
bouwplan in en rond kasteel
Nederhorst aan de Slotlaan
in het Vechtdorp. Integendeel,
men was vol lof over het plan
van eigenaar Stadsherstel
Amsterdam om er maximaal
35 woningen neer te zetten.
In het kasteel komen 15 appartementen in de klasse
‘midden en hogere huur’, plus
twee openbare ruimtes. Daar
wil men niet aan tornen, omdat het geen doorsnee-plan
is, in een adellijk pand van
weleer. Wel was er discussie
over de invulling van de bijgebouwen. De oorspronkelijk
3 sociale woningen zijn er te
weinig volgens de Woonvisie,
dus stemde een meerderheid
voor 1/3 sociaal, hetgeen uitkomt op 6 van de 20, inclusief
Koetshuis. Alleen de VVD
was tegen.
• Dat PvdA/ GroenLinks tegen de visie ‘Op Weg naar
een Aardgasvrij’ stemde, zat
volgens woordvoerder Stan
Poels in het feit het geen
structureel beleid was en
er was geen verplichting ingecalculeerd in de slotfase

als mensen toch niet willen
stoppen met aardgas. Dat
zou de transitie ernstig kunnen belemmeren, bij een
‘uiterste noodzaak’. Verder
was hij juist tevreden over
het voorstel waarin Wijdemeren per wijk wil kijken hoe en
wanneer de huizen aardgasvrij kunnen worden. Olivier
Goetheer (De Lokale Partij)
constateerde dat het draagvlak onder de bewoners laag
is. Omdat veel inwoners vrezen dat stoppen met aardgas
te duur wordt, was gebleken
uit een gemeentelijke peiling.
Een meerderheid steunde zijn
motie om betaalbaarheid als
prioriteit te stellen bij alle vervolgstappen.
• Het Molukse leed, de opkoopbescherming voor startende kopers en een betere
begrotingsdiscipline
waren
aan het slot van de vergadering moties die werden aangenomen.
Foto: Kasteel Nederhorst wordt
woonlocatie
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GGD Gooi en Vechtstreek schaalt
op voor boosterprik
REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek
zet alles op alles om de
boostercampagne te versnellen.
Met de inzet van extra personeel en het openen van een
extra vaccinatielocatie in Bussum, kunnen alle inwoners
van 18 jaar en ouder voor
eind januari hun boosterprik
halen. Inwoners worden van
oud naar jong uitgenodigd om
online een afspraak te maken
voor de boosterprik. Door iedereen een booster te geven
brengen we onze bescherming beter op orde en verminderen we de verspreiding van
het virus.
GGD Gooi en Vechtstreek
opent op 27 december een
extra boostervaccinatielocatie op het terrein van de oude
Hocras, aan de Franse Kampweg 38 in Bussum. Daarnaast
wordt er vanaf komende week
12 uur per dag gevaccineerd
op de locatie aan de Verlengde Zuiderloswal in Hilversum.
Op deze manier schaalt GGD
Gooi en Vechtstreek op naar
ruim 25.000 boosterprikken
per week. Dit zijn er vier keer
meer per week dan aanvankelijk van de GGD werd
verwacht. Ook met de feest-

AZIATISCH RESTAURANT
DYNASTY KORTENHOEF
MENU A (+/2 personen)
Mini loempia
Babi pangang
Kip ketjap
Foe yong hai
2 stokjes sate

MENU B (+/2 personen)
Mini loempia
Babi pangang
Foe yong hai
Ossenhaas tipan
2 stokjes sate

voor 20,- Euro*

voor 25,- Euro*

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

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

*Aanbieding geldig tot 31 december

Wij zijn vrijdag kerstavond en zaterdag
1e kerstdag gesloten
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.)
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156
dagen wordt er alle dagen
doorgeprikt. Om deze operatie voor iedereen efficiënt en
veilig te laten verlopen, kan
de boostervaccinatie alleen
op afspraak gehaald worden.
Wat kunnen inwoners zelf
doen?
Wacht op uw beurt. Plan uw
afspraak online (vindt u dit
lastig? Vraag om hulp van

een naaste, of vraag in de bibliotheek om hulp. Of bekijk
de handige uitlegfilm op www.
uitlegprikafspraak.nl). U kunt
alleen voor uzelf een afspraak
plannen. Kom goed voorbereid naar de vaccinatielocatie,
vul thuis uw gezondheidsverklaring in. Neem indien gewenst uw gele boekje mee en
kom op tijd, maar maximaal 5
minuten eerder.

Kom naar de apotheek voor gratis

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

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
MOOIE
KERSTDAGEN
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
TOEGEWENST!
REIS LATER!

José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

Wij wensen alle watersporters
een ﬁjne en gezellige kerst toe

bloedsuikercontrole
In 2019 waren er in Nederland ruim 1 miljoen mensen
met diabetes. Per jaar komen
hier zo’n 71.000 mensen bij.
Dat zijn bijna 200 mensen per
dag en dat aantal stijgt nog
steeds. Daarnaast zijn er ongeveer 250.000 mensen die
diabetes hebben, maar dit
zelf nog niet weten. Om deze
mensen op te sporen en om
diabetes meer onder de aandacht te brengen, organiseert
uw apotheek de Bloedsuikertest.
De Bloedsuikertest is bedoeld voor mensen met een
verhoogd risico op diabetes
type- 2. Om te kijken of u een
verhoogd risico heeft wordt de

risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ voorafgaand aan die test
uitgevoerd. Dit kan in de apotheek of thuis via www.diabetesrisicotest.online. Heeft u
een verhoogd risico, dan kunt
u door middel van een klein
vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen op: dinsdag 4 januari; 9:30 – 17:00
uur: Apotheek Nederhorst
den Berg; woensdag 5 januari; 9:30 – 12:00 uur: ’s-Gravelandse Apotheek; woensdag 5 januari; 13:00 – 17:00
uur: Meent Apotheek; vrijdag
7 januari; 9:30 – 17:00 uur:
’s-Gravelandse Apotheek
U hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw

bloedsuikerwaarde. Het is
ook niet noodzakelijk dat u
nuchter bent voor de test.
Wel verzoeken wij u gezien
de huidige omstandigheden
een mondkapje te dragen in
de apotheek. Voor antwoorden op vragen over medicijnen, medicijngebruik of bijwerkingen kunt u altijd terecht
bij een van onze apothekers
of assistenten. Meer weten
over diabetes? Kijk dan ook
eens op www.apotheek.nl.

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl
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Alles voor een
heerlijke kerst!
U kunt bestellen via de
webshop of telefonisch.
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Harde lockdown treft horeca en detailhandel
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
De geruchtenstroom over
de op handen zijnde lockdown
werd
afgelopen
zaterdag steeds sterker.
Naarmate de dag vorderde
kwamen steeds meer mensen naar de winkelgebieden, zo ook in Wijdemeren.
Lokale ondernemers
Bij de Blokker in Kortenhoef
werd het drukker, klanten
kwamen met name nog even
kerstverlichting en waxinelichtjes inslaan. De essentiële
winkels blijven deze lockdown
weer open, maar de horeca
moet de deuren sluiten. Wederom wordt deze tak erg hard
getroffen. Een kerstdiner buiten de deur was al niet mogelijk omdat alles om 17.00 uur
moest sluiten, daarop werd
door diverse horeca de ‘dunch’
bedacht, een late lunch ofwel
een vroeg diner. Nu de deuren helemaal gesloten moeten
blijven, zit er niets anders op
dan het thuis gezellig te maken. Denk hierbij ook aan de
horeca.

Afhaal diner
Vaak is het wel mogelijk om
gerechten te laten bezorgen of
af te halen, zo ook bij Brasserie Geesje op de Kortenhoefsedijk, of restaurant Vlaar in
‘s-Graveland. Waar u ook kunt
bestellen om thuis te laten bezorgen, is Restaurant 1244
in Ankeveen. Zo kunt u thuis
genieten van een heerlijke
maaltijd, én steunt u de lokale horeca. Heeft u liever een
échte Italiaanse pizza? Denk
dan eens aan Rosa’s Cantina
in Loosdrecht, zie www.rosascantina.nl
High tea
Of wat dacht u van een Kersthigh tea? Bij Khoeffie & Baxels
in Kortenhoef kunt u unieke en
bijzondere gebakjes bestellen,
bereid in de eigen mini-bakkerij in de winkel. Deze kunt
u bestellen via de Facebookpagina, Instagram, per mail:
info@khoeffie.nl of telefonisch
op 035 – 888 69 89. U bestelt dan een doos (of twee..
drie..) met heerlijke bijzondere
baxels, zoals friszure cranberrytaartjes en ander lekkers.
Thuis zet u een lekkere pot

thee. Alleen nog de baxels op
een mooie schaal presenteren, en klaar is de High-tea!
De horecasluiting is niet alleen
voor de ondernemer een hard
gelach, zo vertelt Annemieke
van Khoeffie en Baxels. De,
vaak wat eenzamere, klanten missen nu hun dagelijkse
loopje, even naar de supermarkt en daarna een kopje
koffie drinken, praatje erbij.
Dat gaat nu allemaal niet meer
en dat is voor deze doelgroep
een vervelend vooruitzicht.
Wees een beetje lief voor elkaar
Laten we allemaal een beetje op elkaar letten en naar
elkaar omkijken in deze tijd.
Breng eens een pan soep
naar de eenzame buur, doe
een kopje koffie of een praatje op afstand. Het zijn de kleine dingen die het doen. Die
het leven kleur geven. Ook in
deze tijd. Om de woorden van
Bibian Mentel nog maar eens
te herhalen: ‘Wees een beetje
lief voor elkaar’.

BEDANKT
WERKGEVERS!
Brandweer Gooi en Vechtstreek bedankt alle werkgevers van
onze brandweervrijwilligers. Dankzij jullie medewerking staan
wij dag en nacht paraat!

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

We zijn continue op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Interesse?
Kijk voor meer informatie op
www.brandweer.nl/gooi-en-vechtstreek/
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Halverwege sluit Nederhorst on Ice haar deuren.
Door corona-maatregelen zijn we de rest van het seizoen helaas gesloten.
NEDERHORST DEN BERGWe zagen het aankomen en
het werd afgelopen zaterdagavond om 19:00 helaas
werkelijkheid. De lockdown
betekent voor Nederhorst on
Ice het einde van het seizoen
2021-2022.
Bezoekers en organisatie hebben enorm genoten in de afgelopen drie weken, ook al waren
er dan geen avondactiviteiten.
Doordat Nederhorst on Ice
nu halverwege moet stoppen,
gaan we in de kerstvakantie en
aan het begin van het nieuwe
jaar de ijspret heel erg missen.
Ook financieel is de sluiting
een behoorlijke strop. Maar we
laten ons niet uit het veld slaan.
Volgend jaar zijn we er weer.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat alle activiteiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

op en rond de ijsbaan onmogelijk waren geweest zonder
de fantastische inzet van onze
vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers die nog steeds hard aan
het werk zijn met het afbouwen.

Transportbedrijf Co Aalberts
Albert Heijn Nederhorst den Berg
Arens Vastgoed
Apotheek Nederhorst
M.Bak containers
Fullcolour creations
Zwagerman Group
Sanidirect Hiversum
Brugman Timmerwerken
Vishandel J&J Weesp
van Beem Stucadoorsbedrijf
Timmerbedrijf Nederhorst
Inspectiebedrijf Benschop
Kinderopvang Thuiz bij
Betelsat
Bergman Auto’s
Jachthaven Spiegelzicht
Profile Amstel
Bouwer totaaltechniek
IJsclub Ankeveen
Bouwbedrijf Bon
Boshuizen Bouwbeheer
Bouwonderneming Bosse
Administratiekantoor Bouwer
Brandweerpost
Nederhorst den Berg
Brinkers Textiel
M. Buijs
Paviljoen Uit&Meer
Cirkel BV
Tandartsenpraktijk B. van Eynatten
Beconomic Nederland BV
Oogzorg Briljant
Intersell BV
Gebr. Dalmulder Infra
CreaBosch
Dunnebier
Systemation
Transportbedrijf F. Gons
Constructiebedrijf Galesloot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maar ook de financiële en materiële ondersteuning van onze
sponsors waren belangrijk, onmisbaar. Wij zetten de betrokken bedrijven daarom met grote
dankbaarheid in het zonnetje.

Timmerbedrijf Piet Gijsen
Dingeman Goossen
M/G bouwbebrijf BV
Groenestein Techno-Service
Thermgroep installatietechniek
Coffeesystems den Hertog
Bakkerij de 7 heerlijkheden
Schoonmaakbedrijf
Vincent Hamming
Plaza de Haven
Hydromade
Handelsonderneming
Willem Hogenberg
Henny Hogenberg
Handelsonderming
Berko Handelsonderneming
Van Houten Autorestyling
Kidswereld Nederhorst den Berg
Ijsclub Kortenhoef
Onderling Genoegen
Slagerij Han Janmaat
Autobedrijf Jansen & Jansen
Atelier Jeda
ETL Loosdrecht
Aannemersbedrijf de Jong
Anticipate
Het Spieghelhuys
Administraties Assist
Gijs & van Cleef BV
Pluvo
TCN
Koninklijke Moorman Karton BV
Stukadoorsbedrijf Koolen
Hairstylist La Papilotte
Michiel Lam Project Support
Kwekerij Kostelijk
123inkt.nl
Kroon Tweewielers
Aannemersbedrijf Krouwel
DVDL tuin, bouw & waterwerk
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•
•
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•
•
•
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In de zomer van 2022 zullen we
in plaats van de sponsoravond
en het smeltfeest een BBQ
organiseren voor onze vrijwilligers en sponsors. De betrokkenen zullen nog van ons horen.

Lam Toegangstechniek
Textielbeheer Lamme
Mood media
seizoen
Koen Ledder
2021/2022
Gizmo retail BV
RetailBags
Gerliko
Van der Linden tweewielers
Watersport de Rietlanden
Bakker Jeroen Kortenhoef
•
Advocatenkantoor Luijer
•
Orvema
•
Manten BV
•
Liftconsult
•
Wijnkoperij & Slijterij de Meenthof
•
Manege Laanhoeve
•
Rin v/d Molen
•
Nanobye
•
Neefbak
•
Nijen Twilhaar Hoveniers
•
MVO Elektrotechniek
•
Steen en Staal
•
Ottenhome
Het veilige werk
•
Pouw Loon en Verhuurbedrijf BV
•
Keurslagerij Piepenbrock
•
Reimus Transport
•
Timmerbedrijf H. van Ruitenbeek
•
Ridenco BV
•
Performance Travel
•
Installatiebedrijf Klaas
•
Loon- verhuurbedrijf
•
Th. Schuurman & ZN. B.V.
•
The Crew B.V.
•
Transportbedrijf Cito B.V.
•
TDC bedrijfswagens
•
Metaaltechniek Snapper
•
Technisch onderhoud Ronald Snel
Stalenhoef Bouwbedrijf
•
Renovatie en Onderhoud A. Staat
•

Het bestuur van de IJsclub
wenst iedereen een fijne en
gezellige kerst toe. En een
gezond & gelukkig 2022!

Hocras
Smits Delicious
Bouwmij P.W. Schipper
Bloemenhuis Lobelia Kortenhoef
Sven’s Kniphoekje
Intratuin
BTZ
Treur Techniek
Hulsman & de Veluwe
Autoschadeherstel Weesp
Chaletparc de Vechtoever
Nieuwe muren
STV Stucadoorsbedrijf
Tom Vernooij
Vos IJzerhandel
Voogt Financieel Management
Tempo Brandbeveiliging
Boerderij de Horst
Hans Vuurmans
T&O Auto´s
De Boer Dier&Ruiter
V.O.F. Wenneker & Zonen
Bureau Waardenburg
Victoria Horeca
Flexbuis
Wijk Visboer
Kantoor Vanderwalle
Frank Zwagerman
technische service
C. Zwagerman BV
Meester Electronics
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Lieve Bloemenvrienden,
Wij vonden het fijn dat u dit jaar weer onze klant wilde zijn.
Door de mooie gesprekken maakt u ons vak nog kleurrijker.
Wij wensen u fijne feestdagen en al het goeds voor 2022.
Graag tot ziens in de winkel en op de markt.
Een warme groet,
Team Bloemenhandel Hoveling

Maan
dunkt
licht
KORTENHOEF
Bij het hond uitlaten observeerde Igor van Laere op
15 december een bijna volle
maan bij mist in Kortenhoef.
Schoonheid is nabij.

@ bloemenhandelhoveling@gmail.com

Wij wensen u
fijne kerstdagen
en een comfortabel
2022!

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

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

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

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

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,
u toch gezellige kerstdagen
2021
en een gezond en gelukkig 2022

Oproepkracht voor avonduren en/of zaterdag
Beschrijving van het bedrijf
MetalTech BV is gevestigd op de Gouwzeestraat 1 in Weesp.
Sinds 1983 bewerkt MetalTech metaal en kunststof tot fijnmechanische onderdelen en
modules. Daarnaast produceren we Topsealmachines in alle soorten en maten. Onze
opdrachtgevers vind je onder meer in de medische sector, filmindustrie, machinebouw
en voedingsmiddelenindustrie.
Functie omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een handige, technisch geschoolde medewerker die kan meedraaien in ons productieproces. Bij MetalTech werken we met CNC-freesmachines
van Mazak. Van de oproepkracht verwachten wij dat hij de onderdelen bijhoudt en
afbraamt. Tijdens de werkzaamheden dienen de maten regelmatig gecontroleerd te
worden, wat een zekere nauwkeurigheid vereist.
Functie-eisen
Jij bent iemand die op zoek is naar een baan waarbij je flexibel kan worden ingezet.
Misschien voor naast je studie, naast je andere baan of ben je op zoek naar een baan
met verschillende werktijden etc. Verder ben je:
* technisch geschoold
* nauwkeurig
* servicegerichte werkhouding
* flexibel en oplossingsgericht
* je weet het overzicht te behouden
* proactieve houding
Extra informatie
Oudere of gepensioneerde medewerkers zijn bij ons van harte welkom.
Wat bieden wij aan?
* Een contract voor 7 maanden met de mogelijkheid op verlenging
* Salaris conform de cao Metaalbewerkingsbedrijf

Wij zijn gesloten van
24 december 2020
januari 2022
2021
2021 t/m 34 januari

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Peter van Leeuwen (directeur) 0294-414147 of stuur een mail
met je CV naar financieel@metaltech.nl of kijk op de site metaltech.nl

Stichting Lichtjes Wijdemeren
bedankt van harte de particulieren, de
bedrijven, de gemeente Wijdemeren
en alle vrijwilligers die dit jaar hebben
bijgedragen aan
LICHT & KUNST LOOSDRECHT!

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl

Uitgave 2 van 8

Eindredactie: Ine Klosters / Frank Wolfs
Teksten: Kirsten Thuis-Woudenberg
Fotografie: Fotostudio 68
Vormgeving: GPM Design
Contact: frank@sportadviesgroep.nl
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Dave van Hout (43) is,
als geboren en getogen
Brabander, een echte
Bourgondiër die van lekker
eten houdt. Sinds 2012
woont hij in Nederhorst den
Berg, waar hij bewoners blij
maakt met zijn (h)eerlijke
verse en gezonde afhaalmaaltijden.
Op deze pagina deelt Dave
de komende weken een
gezond en lekker recept.
Deze week: Groenteschotel
Italiaanse kruiden met ei
(voor vier personen)
Wat heb je nodig?
1 aubergine, 1 courgette,
1 paprika, 1 zakje pompoenblokjes, 1 ui, 2 tenen knoflook,
1 blik tomatenblokjes, 4 eieren,
150 gram Parmezaanse kaas,
peper en zout, 2 eetlepels
Italiaanse kruiden, stokbrood.
Hoe maak je het?
Snipper de ui en de knoflook.
Verhit wat olie in een pan en
fruit de ui en de knoflook.
Voeg de kruiden toe. Snijd alle
groenten niet al te klein en voeg
deze toe. Roer de tomatenblokjes erdoor en laat 5 min stoven.
Breng op smaak met peper en
zout. Maak vervolgens vier
kuiltjes. Breek de eieren en
verdeel ze over de kuiltjes.
Strooi de kaas erover en laat het
geheel 10 minuten op een laag
pitje stoven.
Hoe serveer je het?
Zet de pan op tafel. Eet het
gerecht met stukken afgebroken
stokbrood.
Eet smakelijk!

Stichting Buro Sport
brengt sporters samen

Recept
van Dave

‘Door te bewegen en gezonder te
leven, word je mindset positiever
positiever’
‘Sporters samenbrengen’ met dat doel startte Raimon Knip
Stichting Buro Sport. “Om mensen in beweging te krijgen
bieden wij sportlessen, in kleine groepen, op een
laagdrempelige manier”, legt Knip uit. “Bewegen moet vooral
leuk en gezellig zijn. We werken niet met abonnementen
maar met een strippenkaart, dus zonder verplichtingen.
Als sportbuurthuis willen we vooral een ontmoetingsruimte
zijn, waar ervaren sporters andere sporters ondersteunen en
waar we mensen samen kunnen bewegen.”
Raimon Knip uit Kortenhoef is
altijd met sport bezig.
“Vanaf mijn jeugd beoefen ik
verschillende sporten. Dat ben
ik mijn hele leven blijven doen.
Veldrijden en hardlopen beoefen
ik nog steeds op wedstrijdniveau.
Sporten is voor mij een hobby
en biedt mij ontspanning.
Het is gezond en leuk om te
doen. Dat gun ik andere
mensen ook. Door te bewegen
en gezond te leven word je
mindset positiever. Je lichaam
wordt gezonder en daardoor
kan je ook meer aan.”
Overdekte sportruimte
De sportieve Korthoever ontdekte,
tijdens een hardlooprondje in
de regen, een leegstaande
ruimte, achter sporthal de Fuik.
“In het dorp was wel behoefte
aan een overdekte ruimte voor
sportverenigingen en hardloopclubjes. Zo ontstond het idee om
aan de gemeente goedkeuring te
vragen om hier een sportruimte
te maken die sporters samen
kunnen gebruiken.”

‘Kom uit je stoel’
Buro Sport richt zich vooral op
de tussengroep van middelbare
leeftijd vanaf 30-plus. “Dit is een
belangrijke groep. In je jeugd
ben je vaak wel actief. Daarna
houd je minder tijd over voor
sporten omdat je druk bent met
werk, je relatie en je gezin.
Je stofwisseling wordt anders en
je merkt dat je vanaf je dertigste
wat zwaarder wordt. Als je dan
stopt met actief zijn, dan gaat
het snel. Het wordt dan steeds
moeilijker om weer terug te
gaan naar een andere levensstijl.
Daarom is het zo belangrijk om
in beweging te blijven.
Het moeilijkste is om uit je stoel
te komen en naar de les te gaan.
Daarom moet het laagdrempelig zijn en dicht bij huis.”
Verschillende lessen
Het Sportbuurthuis biedt
verschillende lessen om op een
leuke en gezellige manier in
beweging te blijven. “We bieden
basisconditietrainingen waarbij
we grondoefeningen doen en

er getraind kan worden op de
loopband, de crosstrainer en het
roeiapparaat. Daarnaast hebben
we hardloopgroepen op drie
niveaus. Bij ‘Iedereen in
beweging’ kunnen 60-plussers
allerlei oefeningen doen.
Gymnastiekvereniging Odis
geeft ‘keep moving’, bewegen
op muziek, Pilates en bodyshape.
Ook is er een inloopuurtje krachttraining voor gepensioneerden
en een jeugdles krachttraining.
Sinds een paar maanden is daar
ook een les krachtttraining voor
jongeren met een visuele
beperking bijgekomen. Door
verschillende samenwerkingen
bieden we begeleiding op het
gebied van trainingsschema’s,
voedingsadvies, coaching en
wedstrijdbegeleiding.”
‘De deur staat open’
Wie zin heeft om bij Buro Sport
te sporten kan gewoon binnenlopen. “De deur staat open. Het
gaat er bij ons om dat je gewoon
komt sporten. Kom een paar
keer, kijk wat je leuk vindt, probeer verschillende sporten uit
en daarna laat je weten welke
les je gaat volgen. Als mensen
andere sporten willen proberen,
zullen we ze doorverwijzen naar
andere verenigingen.”
Meer informatie en aanmelden
via: www.stichtingburosport.nl
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Aan wie denk jij?

#mooiWijdemeren
@bosw8termirjam

Volg ons ook op:

Bekendmakingen

Fijne feestdagen!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

De redactie van Wijdemeren Informeren wenst
u fijne feestdagen en een gezond 2022!
De eerstvolgende editie verschijnt op
woensdag 5 januari en bevat alleen de
bekendmakingen.

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Aan wie denk jij?

Kort
>

Fijne feestdagen en
een gelukkig 2022

Gewijzigde openingstijden

In verband met de aankomende feestdagen
zijn wij op vrijdag 24 december en vrijdag
31 december vanaf 12.30 uur gesloten. We
zijn op deze dagen telefonisch bereikbaar
tot 12.30 uur. De avondopeningen van
maandag 27 december en maandag
3 januari komen te vervallen. De overige
dagen ontvangen wij u graag op onze
reguliere openingstijden.

>

Geen nieuwjaarsbijeenkomst

Door de geldende coronamaatregelen kan
onze nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw niet
doorgaan. We hopen van harte dat we u
op een later moment in 2022 weer kunnen
treffen bij de verschillende bijeenkomsten
die we als gemeente organiseren.

Extra’s voor een krappe beurs
Armoede onder kinderen kan zorgen
voor uitsluiting en minder kansen.
Het is goed om te weten dat de
gemeente kan ondersteunen als uw
portemonnee minder vol zit. Zoals
bijvoorbeeld bij Bram Smit, vader van
drie kinderen en onlangs gescheiden.
“Ik heb mijn vragen naar de gemeente
gemaild en kwam zo in contact met een
consulent van het sociaal domein. Zij hielp
mij verder met het aanvragen van extra
geld. Mijn opgroeiende kinderen kunnen

nu sportlessen volgen, ook is er een laptop
aangeschaft. Het is fijn om te weten dat de
gemeente een helpende hand kan bieden.”

Verschillende regelingen
Er zijn verschillende regelingen voor inkomensondersteuning. Zo is er geld voor bijvoorbeeld sport- of muzieklessen en computers,
maar ook voor huisraad als een koelkast of
wasmachine. Ook is er een collectieve zorgverzekering en een bijdrage voor mensen
met een beperking of chronische ziekte.

>

Geld aanvragen
U vindt alle regelingen op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning. Via
deze pagina vraagt u direct geld aan voor
uzelf, uw partner of kinderen.
Heeft u hulp nodig met het invullen van het
aanvraagformulier? Of heeft u algemene
vragen? De consulenten van het sociaal
domein van de gemeente helpen u graag
verder via telefoonnummer 14 035.

Pas op voor woninginbraak tijdens de feestdagen
De feestdagen komen eraan. Misschien
gaat u nog een paar dagen weg. Dat is
een uitgelezen moment voor inbrekers
om hun slag te slaan. Pas dus extra
goed op en doe uw deur goed op slot,
de ramen dicht en laat een lichtje aan.
Laat koffiekopjes en glazen staan, zorg
voor een bewoonde indruk.
Woninginbrekers zijn niet zo kieskeurig als
mensen soms denken. In ieder huis is er
wel wat te halen en ze kijken er vooral naar

hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 90
procent van de inbraken wordt gepleegd
door een gelegenheidsinbreker die zijn slag
slaat als de kans zich voordoet. Het type
huis en moment van de dag doen er voor
deze criminelen niet toe.
Zorg dus altijd dat het eruit ziet alsof u thuis
bent. Of u nu een paar dagen weg bent of
even een half uurtje bij de buren. Ziet u een
verdachte situatie, bel dan direct 112.

Twijfelt u over een coronavaccin?

Twijfelt u over de coronavaccinatie of wilt
u medisch advies of het in uw situatie veilig
is om u te laten vaccineren? Met die vragen
kunt u terecht bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Mensen met twijfels over het nemen
van een coronavaccin kunnen dagelijks
tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het
nieuwe nummer (088) 75 55 777.
Meer informatie vindt u op
www.twijfeltelefoon.nl.

>

Extra energietoeslag laag inkomen

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een
energietoeslag van 200 euro komt voor
huishoudens met een lager inkomen
(op of net boven het sociaal minimum).
De gemeente krijgt hier veel vragen over.
Het is helaas nog niet mogelijk om een
aanvraag te doen. Zodra meer bekend is
vanuit de Rijksoverheid over de uitvoering
van deze regeling, informeren wij u hier zo
snel mogelijk over.

Wijdemeren
informeren
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Feestelijke acties in Wijdemeren
Aan wie denk jij?

Kleurknutselbootje

Tijdens de feestelijke decembermaand
is het belangrijk om aandacht te hebben
voor elkaar en wat extra naar elkaar om te
kijken. Burgemeester Crys Larson:
“We hebben het bij elkaar zijn moeten
missen. Daarom zoeken we naar creatieve manieren om met elkaar in contact te
blijven. Dat hebben we als mens nodig. Ik
wil iedereen oproepen om stil te staan bij
de vraag wie van betekenis is geweest de
afgelopen tijd. Daarnaast wil ik iedereen
vragen deze oproep te delen door de
raamposter die in deze krant zit op te
hangen. Ik hoop op prachtige linten in de
straten met de vraag ‘Aan wie denk jij’?”

Ook aan de kinderen is gedacht. We
hebben een mooie kleurplaat gemaakt
die gevouwen kan worden tot een bootje
waarmee een prijs gewonnen kan worden
en waar je een speurtocht mee kan doen.
Meer hierover lees je op de volgende
pagina.

Kerstkaart
Deze week valt er een kerstkaart van het
college van de burgemeester en wethouders in de brievenbus. Met deze kaart laat
het college alle inwoners van Wijdemeren
weten dat er aan hen wordt gedacht.

Meer kleurplaten nodig? Je kunt hem ook
zelf printen. Hij is te vinden op
www.wijdemeren.nl/kleurplaat.

Van kleurplaat naar bootje naar
speurtocht en een prijs
Heb je in de kerstvakantie zin om
te kleuren of te vouwen? Of in een
speurtocht of een prijs winnen? Het
kan allemaal.
Op deze pagina vind je een kleurplaat.
Kleur hem in aan beide kanten en vouw

hem vervolgens tot een bootje. Hoe dat
moet? Dat zie je hieronder.
Maak er een mooie foto van en post
deze op Facebook of Instagram met de
hashtag #mijnkerstbootjewijdemeren,
of laat iemand anders dat doen.

1

Een bootje vouwen?
Dat doe je zo
Vouw het papier dubbel
Vouw het nog een keer dubbel en
vouw weer terug
3. Vouw beide hoeken naar het midden
4. Vouw de onderste strook naar boven
5. Herhaal dit met de andere strook en
vouw de hoekjes om
6. Houd beide punten vast en trek ze naar
elkaar toe...
7. ...zodat je een vierkant krijgt
8. Vouw de onderste punt naar boven,
draai het papier om en herhaal dit
9. Houd beide punten vast en duw
ze naar elkaar
10. Trek de bovenste hoeken uit elkaar,
je bootje is klaar.

Dat kan tot en met 5 januari. Op vrijdag
7 januari kiest burgemeester Crys Larson
samen met Amelie Overzee Gallas het
mooiste bootje. Amelie wil later burgemeester worden en helpt nu alvast een
handje. Je kunt er een leuke prijs mee
winnen. Wat dat is, dat blijft nog even

2

een verrassing. Zet vervolgens je bootje
in de vensterbank zodat andere kinderen
hem kunnen bewonderen. Hoe meer
kinderen meedoen, hoe leuker het is om
buiten naar andere bootjes te speuren.
Meedoen kan tot en met 12 jaar.

3

4

1.
2.
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Aan wie denk jij?

Fijne feestdagen en
een gelukkig 2022

Aan wie denk jij?
Tijdens de donkere decembermaand is het
extra van belang om aandacht te hebben voor
iedereen. Plak deze poster op je raam om anderen
te laten zien dat je dat belangrijk vindt.
Aan wie denk jij? Aan de buurman die
wekelijkse boodschappen doet voor iemand,
een vriendin die in de zorg werkt, een
familielid die alleen woont of bijvoorbeeld
de juf of meester die het ondanks de
maatregelen extra gezellig maakt in de klas?

Aan wie denk jij? Schrijf
hun namen hier op om
jezelf eraan te herinneren.

Wijdemeren

22 december 2021
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Jaarwisseling zonder vuurwerk
De jaarwisseling staat voor de deur. Dit
jaar is er weer een vuurwerkverbod.
Ook in Wijdemeren is het verboden om
vuurwerk te verkopen of af te steken.
Met dit verbod hopen we de hulpdiensten
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 is verboden. Het zogenoemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12
jaar) het gehele jaar gekocht en afgestoken
worden. Dus ook met oud en nieuw. Ster-

retjes, knalerwtjes en trektouwtjes mogen
dus wel.

Boetes
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 consumentenvuurwerk af, dan bedraagt de minimale
boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u
gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de
boete bij vierhonderd euro.

afgestoken wordt. Daarom sluiten we
in de komende weken een groot aantal
prullenbakken af. Ook de dispensers voor
hondenpoepzakjes halen we tijdelijk weg.
Neem dus van huis een zakje mee en gooi
hem ook thuis weer weg.
Heeft u een grote container met bijvoorbeeld bouwafval voor de deur staan? Laat
deze dan nog voor de jaarwisseling ophalen in verband met brandgevaar. Bedankt
voor uw medewerking!

Verwijderen prullenbakken
Ondanks het vuurwerkverbod, zien en
horen we dat er regelmatig vuurwerk

Vraag een warmtescan aan en ontdek energielekken
Benieuwd waar u het beste kunt beginnen met isoleren? Waar er warmte
weglekt via naden en kieren? Kortom:
waar uw huis onnodig energie verliest?
Vraag dan een warmtescan aan bij de
energiecoöperatie Wijdemeren.
De energiecoaches zijn speciaal getraind in
het maken van de warmtefoto’s en maken
gebruik van zeer goede camera’s. Om
warmtefoto’s te kunnen maken moet het
binnen warm zijn en buiten koud. Daarom

worden de warmtescans alleen gedaan
tussen november en februari/maart.

Kosten en aanmelden
Het aanmeldformulier voor een warmtescan
of een energiecoachgesprek vindt u op de
website www.ecwijdemeren.nl. U krijgt het
lidmaatschap 2022 cadeau, maar betaalt
voor de warmtescan een bijdrage van
25 euro voor de kosten van de camera’s.

Energiecoöperatie Wijdemeren
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren?
Een bewonersinitiatief dat werkt door, voor
en met bewoners. Wilt u meewerken en
bijvoorbeeld opgeleid worden als energiecoach of warmtescans leren maken, neem
dan contact op via info@ecwijdemeren.nl.
U gaat deel uitmaken van een team per
dorp.

Gewijzigde opening GAD
Tijdens de feestdagen gelden er
gewijzigde openingstijden voor de
scheidingsstations van de GAD. Omdat
de feestdagen in de weekenden vallen
zijn er geen afwijkende inzameldagen.
Ook haalt de GAD in het begin van het
nieuwe jaar weer de kerstbomen op in
onze gemeente.
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december zijn
alle scheidingsstations vanaf 15.00 uur
gesloten. Daarvoor in de plaats is het schei-

dingsstation in Huizen op maandag 27
december extra geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Het scheidingsstation in Hilversum
is altijd op maandag geopend. Op maandag
3 januari zijn alle vier de scheidingsstations
geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 14 en vrijdag 21 januari haalt de
GAD de kerstbomen op in Wijdemeren. Zet
u de kerstboom voor 7.30 uur aan de weg?
Omdat de kerstbomen worden verwerkt tot

biomassa en compost, kunnen alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of
houten kruis worden meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of
tablet. In de app vindt u uw persoonlijke
inzamelkalender voor 2022. U kunt een
melding krijgen wanneer uw container aan
huis wordt geleegd.

Bekendmakingen

Breukeleveen

36 woningen (bouwplan Achtererf),
zaakkenmerk Z.69497 (10.12.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verbouwen
twee woningen, zaakkenmerk Z.69549
(13.12.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
platformen, zaakkenmerk Z.69458 (07.12.21)
- Rading 16 10: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.69457 (07.12.21)

- Herenweg 42: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.69492 (10.12.21)

Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Kortenhoef
- Oranjeweg 1: maken uitweg, zaakkenmerk
Z.69490 (09.12.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 61: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.69562 (14.12.21)
- Lindeplein aan de Lindelaan 104: kappen 32
bomen, zaakkenmerk Z.69551 (14.12.21)
- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: bouwen

- Meerlaan 11a: kappen boom,
zaakkenmerk Z.69465 (14.12.21)
- Overmeerseweg 85b: vernieuwen garage,
zaakkenmerk Z.69399 (03.12.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen
een aanvraag omgevingsvergunning.

22 december 2021
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

zaakkenmerk Z.68884 (03.12.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen
botenhuis, zaakkenmerk Z.68302 (02.12.21)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: bouwen uitbouw achterkant
woning, zaakkenmerk Z.69024 (02.12.21)
- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakkaper,
zaakkenmerk Z.69228 (13.12.21)
- Kortenhoefsedijk 106: afwijken bestemmingsplan gebruiken recreatiewoonschip voor
wonen, zaakkenmerk Z.69117 (13.12.21)
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen inrit,
zaakkenmerk Z.69046 (10.12.21)
- Moleneind 23: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.69096 (14.12.21)
- Moleneind 45: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.67113 (13.12.21)

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvragen met zes
weken verlengd:

- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68380 (02.12.21)
- Lindelaan 90: plaatsen dakkapel,

- Dwarsweg 16: wijzigen gevels,
zaakkenmerk Z.67728 (13.12.21)
- Eilandseweg 4a: verbouwen woonboot,
zaakkenmerk Z.67284 (02.12.21)
- Vaartweg 20: bouwen buitenberging,
zaakkenmerk Z.68794 (14.12.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Wijdemeren
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’s-Graveland
- Cannenburgerweg 15, 26 en 30: plaatsen
hekwerk, poort, vlaggenmasten en verplaatsen
reclamebord, zaakkenmerk Z.68308 (03.12.21)

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring
van geen bedenkingen kunt u indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190,
1230 AD Loosdrecht.

22 december 2021

van de Algemene wet bestuursrecht tevens een
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Het plan

>

Opschorten beslistermijn

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op
bestaande uitbouw, zaakkenmerk Z.67276
(25.11.21)

Ontwerp wijzigingsplan
Middenweg 68, Nederhorst den
Berg
>

De termijn wordt tot 31 januari 2022 opgeschort.
Tegen een besluit tot het opschorten van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep
mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, 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 ontwerpbesluit 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 wethouders
van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp
wijzigingsplan Middenweg 68, Nederhorst den
Berg ter inzage ligt.

Het plan
Het plan voorziet in de sloop van de ter plaatse
aanwezige kassen. Omdat de oppervlakte hiervan meer dan 1.500 m² bedraagt kan hiervoor
in de plaats een nieuwe woning op het perceel
worden toegevoegd. Daarnaast wordt de
bestaande agrarische bedrijfswoning omgezet in
een burgerwoning.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 23 december 2021
gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Middenweg 68, Nederhorst
den Berg. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-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 wijzigingsplan
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders 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.

Het plan betreft de herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Rading 128 in Nieuw-Loosdrecht. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt
gesloopt en vervangen door een nieuw woongebouw met 12 huurappartementen. Onder het
gebouw komt een parkeerkelder.
Ten gevolge van het wegverkeer op de Rading
zullen 4 woningen een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen
en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder, met de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 23 december 2021 gedurende zes
weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan
en de omgevingsvergunning inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Rading 128. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP0001Radng1282021-on00.
Voor het inzien van het ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder kunt u een e-mail
sturen aan info@wijdemeren.nl.
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 bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van
12 woningen en het ontwerpbesluit hogere
Waarden wet geluidhinder kunt u indienen bij
het college van burgemeester en wethouders
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.

Persoonsregistratie

per 10 december 2021 uitgeschreven naar
Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of e-mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet
Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de
bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.P. Boegem, geboren 2 mei 1968 uit te
schrijven naar Land Onbekend
per 9 november 2021
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14035 of e-mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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 gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
> Voornemen ambtshalve uitOntwerpbestemmingsplan
schrijving uit de Basisregistratie
Rading 128, Nieuw-Loosdrecht,
ontwerpbesluit omgevingsverpersonen (BRP)
gunning voor het bouwen van
12 woningen en ontwerpbesluit
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van
hogere waarden Wet geluidhinder de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwo>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Rading 128 en het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het
bouwen van 12 woningen aan de Rading 128 ter
inzage liggen.
Voor dit plan ligt op grond van artikel 83 en
110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4

ners verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen het
adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- J.S. Koster, geboren 2 juli 1978 wordt per
10 december 2021 uitgeschreven naar Land
Onbekend
- A.R.M. Mattens, geboren 22 juli 1966 wordt

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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)
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Warme Reis naar de Noordpool
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Vlak voor de totale lockdown de komende weken
was het zaterdag genieten
van een sfeervolle muzikale kerstshow in de Willibordkerk. Vier keer een
gevarieerd optreden van
een muziekensemble en
een verteller, ondersteund
door mooie filmbeelden,
een culturele opsteker die
zichtbaar goed viel bij jong
en oud. Goed verzorgd
door Muziekhuis Nederhorst, waarvan eerste violiste Renske van der Brug
de initiator is.

laat je meeslepen door prachtige plaatjes van kerstmannen,
sneeuwlandschappen,
verlichte kerstbomen en de bekende arrenslee. Tussendoor
beluister je ook de klassieke
Merry Christmas- melodietjes.
Je smelt als het ware weg.
Dat geldt ook voor het Meisje
met de Zwavelstokjes, goed
verteld door acteur Steven
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Rosalie van Rijn Peter Heeren Jan Willem Nienhuis
Barry Rooimans Erik Korpershoek Stijn Visee
Hetty Kastelein-Beaujon Dik van Enk
Frank van Ruitenbeek Bas Kers Eric Torsing
Jan Verbruggen Cees Klijn Koen van Hattum
Bart van Enk Ymkje van ’t Riet-Meijer
Jelle Dijkman Ge Leurs Esther de Haan-Luijer
Wilko Kemp Herman Veldhuisen
Annemieke van Weeghel-Luijer Brechtje Nienhuis
Bruce Skinner Jan Aalberts Maarten Haverkamp
Sjoerd Korpershoek Babette Nienhuis Tijmen Hennipman
Jan Pieneman Janneke Verbruggen-Corteveen
Ben Daalhuizen Hans Torsing Mijndert Mur Ineke de Groot
Henk Luijer Willem Vermeulen Rie Torsing Ron Wever
Niek Steenvoorden Dirk Verweij Freek Visser Hein Galesloot
Bas Baartman Douwe van Essen Jan van den Broeck
Roos Goedemans Remco Boshuizen
Tirsa Verbruggen Peter Spoor
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verkiezingsjaar 2022
en wensen iedereen

haar fiets aantreft bij de kerstboom. In een uur word je even
weggetrokken van de harde lockdown- werkelijkheid,
een sprankelende kerstshow.
Complimenten voor de organisatie en speciaal voor Emile de Lat die de animaties en
video professioneel in elkaar
had gezet.
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Stavast, die bij het onbekende
De Vos en de Ster helemaal
tot z’n recht komt door fraai
accenten te leggen bij de stilistisch artistieke tekenfilm. ‘Kijk
ook Voorbij Jouw Oren’ is het
lesje dat we leren. En voort
gaan de beelden, nu bijna
sentimenteel naar het vergeten meisje uit Cornwall dat na
de nodige omzwervingen toch

J

De eenheid van muziek en tekenfilm is vanaf het begin aanwezig. Klanken van componisten als Corelli en Tsjaikovski
lijken naadloos te passen bij
wat je visueel op je in laat werken. Een jongetje ontwaakt
uit een nachtmerrie, fraai met
stampen en trappelen door de
orkestleden in geluid versterkt,
mee met de Polar Express. Je

Eri
c

Klokslag 16 uur, bij de 4e voorstelling, luiden eerst de kerkklokken en dan openen de vijf
violisten, de cellist, de contrabassist, drummer en pianiste
onder leiding van dirigent Pieter van Nes met meeslepende
muziek. Op de achtergrond
romantische beelden van een
dorpje, uiteraard besneeuwd,
12 uur kerstnacht, de Reis
naar de Noordpool vangt aan.

20-12-2021 09:38
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FAMILIEBERICHTEN
Verbazingwekkend krachtig dat jij was.
Een strijder zo sterk als jij,
heeft de strijd gestreden.
Met telkens nieuwe moed.
‘t is op, zo is het goed.
We gaan je missen lieve ome Harry!
Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve

Hermanus Harry van Rijn
Ankeveen, 3 december 1956

Texel, 10 december 2021

Hermanus † en Jantine †
Joke
Marjan
Chantal en Yoeri
Jennifer en Wesley

Opgave van een Wijdemeertje kunt u
on-line doen via weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor
verschijning. Het tarief is € 2,73 per
gedrukte regel

“Vaarwel mijn lieve schipper”

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
Alleen had je nu de wind niet mee

* 07-01-1943

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

✝15-12-2021

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

Derk Spruijt
echtgenoot van
Hannah Spruijt - Reijmerink
kinderen en
kleinkinderen

Arnolda
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure t.a.v. Familie Van Rijn
Melkpad 21a
1217 KA Hilversum
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie adres:
Patrijslaan 1
1394CM Nederhorst den Berg
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.
Dit is de enige en algemene kennisgeving

'Als verder leven lijden wordt is rusten goed'
Na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben
geschonken, is op 86-jarige leeftijd overleden onze
lieve vader, schoonvader en opa

JOHN HOUWELING
Johannes Ernst

sinds 27 februari 2021 weduwnaar
van Joke Houweling-Peereboom Voller
Utrecht,
14 oktober 1935

Loosdrecht,
4 december2021
Saskia en Jacob
Barbara
Rebecca
Sanne

De crematieplechtigheid heeft op 15 december
in besloten kring plaats gevonden.
Correspondentieadres: Jupiterstraat 26-a, 1223 HB Hilversum

Bedankt
Voor alle warme woorden
Voor je medeleven
Voor alle mooie bloemen
Voor je steun
Jouw medeleven, troostvolle woorden, warmte en
steun hebben zoveel voor ons betekend na het overlijden
van onze lieve

Herman van Sijl
Dit zullen we nooit vergeten. Heel erg bedankt.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan. Wij zullen hem nooit vergeten.
Yvonne van Sijl – van den Pas
Bjorn
Sabine en Bart
Anniek en Wessel

db

HOME.NL

Nieuw!
Bij bestelling
Anton van Beek collectie

Wijnands

Installatie Service

van 2 posters of
muurstickers,
krijg
je er één
Nu 25% korting!
extra van ons
cadeau!
Trots op een mooie samenwerking met
natuurfotograaf Anton van Beek.
Prachtige posters en muurstickers.

Gebruik je persoonlijke
kortingscode: AvB25/zz
(geldig t/m 31 oktober 2021)

Benieuwd?
Kijk op DBHOME.NL

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

WWW.DBHOME.NL

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, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
Songbird muzieklessen
Gitaarles,pianoles,
Zangles of leren om zelf
eigen songteksten te
schrijven. Meld je aan
voor een proefles.
30 min. 15€
06 360 656 21
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444
MACHINIST MOBIELE KRAAN
Vacature, regio Baarn e.o
All-round machinist met
flex.werkhouding, BouwCAO
Rijkeboer BV 035-5416815
www.rijkeboerbaarn.nl
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Sem Bakker op weg naar			
Olympische droom

‘S- GRAVELAND
Door het afkondigen van een
nieuwe, zwaardere lockdown
zijn er niet alleen beperkingen
op het sportieve vlak, het betekent ook dat de in de eerste
week van januari geplande
tentoonstelling over 100 jaar
S.V. ’s-Graveland niet door kan
gaan. Van afstel is echter geen
sprake, slechts uitstel.

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Sem Bakker is 18 jaar oud
en woont in Nederhorst
den Berg. Haar passie is
langebaanschaatsen
en
daar traint ze heel hard
voor. Wel 1 à 2 keer op een
dag.
Het begon al op 4- jarige leeftijd bij de plaatselijke IJsclub
Nederhorst den Berg. “Ik vond
het geweldig en wilde alleen
nog maar schaatsen. Later,
toen ik een jaar of 6 was, ben
ik schaatsles gaan volgen in
Amsterdam op de Jaap Edenbaan. Tegenwoordig kun je me
dagelijks vinden op de Vechtse Banen in Utrecht waar ik
inmiddels training krijg van
voormalig Olympisch kampioen Stefano Donagrandi.”
Sem heeft zich de afgelopen
jaren voor een aantal belangrijke wedstrijden weten te
kwalificeren. Waaronder het
NK super sprint, het NK sprint
en de Zilveren Bal. Naast het
sprinten vindt ze de 3000 m.
ook heel leuk. Ze heeft dus ook
meegedaan aan het NK Allround en NK marathon. Afgelopen jaar werd ze uitgenodigd
voor het KNSB Talenten Team

Het zaalvoetbal voor de jeugd
in sporthal De Fuik is door het
verbod op binnensporten de
komende weken definitief van
de baan. De jeugd t/m 17 jaar
mag de komende weken wel
tussen 5.00 en 17.00 uur blijven trainen.

Midden-Oost, het hoogste niveau waarop er getraind kan
worden. Hierna ga je naar een
merkenploeg zoals schaatsteam Reggeborg of team Jumbo-Visma. “Dat zou ik later ook
heel graag willen.” Maar om
dit te bereiken, is veel tijd en
training nodig. Uiteraard gaat
dit gepaard met veel kosten:
trainingskampen,
trainingsspullen, wedstrijden, ijsuren
en benzinekosten. Niet alles is
voor haar financieel mogelijk
en daarom is ze op zoek naar
een aantal sponsoren.
Wilt u Sem sponsoren?
Wat kan zij u als sponsor bie-

den? Voor het sponsoren van
haar sport zou ze verschillende dingen kunnen bieden:
In overleg met de KNSB, uw
bedrijfslogo op haar kleding;
Bedrijfslogo op haar auto; Het
verzorgen van clinics. Vermelding op sociale media (bijv.
club van 100).
Tot slot denkt Semmie graag
met u mee hoe een sponsorship succesvol kan zijn voor
beide partijen.
Interesse? Neem dan contact
op: Tel: 0641706633 // Sembakker2003@outlook.com

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De meiden van 13-1 zijn zaterdag ongeslagen kampioen geworden. De laatste wedstrijd in
de najaarscompetitie werd een
eenvoudige prooi. Hoogland
MO13-2 werd in eigen huis
met maar liefst 0-13 verslagen.
Met 9 winstpartijen en maar 1
gelijkspel en een doelsaldo
van 77 voor en maar 1 tegentreffer waren de meiden te
sterk voor alle tegenstanders.
Het kampioenschap van dit
super enthousiaste team werd
groots gevierd. Ze gingen met
de platte kar het dorp door. Bij
de ontvangst in het clubgebouw speelde het clublied en
werden de meiden fantastisch
onthaald en getrakteerd.
Nederhorst speelde nog een
oefenwedstrijd tegen Bunnik
en verloor deze ruim. De waar-

S.V. ’s-Graveland nieuws

de van de wedstrijd valt alleen
op het conditionele vlak nog te
begrijpen, aangezien er maar
twee basisspelers van het
eerste aanwezig waren. Hopelijk gaat er in het nieuwe jaar
wel geoefend worden met een
compleet eerste elftal.
Nederhorst-4 moest nog de
wei in om een wedstrijd in te
halen. De leuke eerste helft
werd afgesloten met een 2-2
ruststand. Na de pauze kwam
men achter met 2-4 maar
wisten dit op te halen tot een
knappe 4-4 eindstand.
Maandag 13 december heeft
de ledenvergadering plaatsgevonden. Helaas moest dit
vanwege de aangescherpte
covidmaatregelen weer online
plaatsvinden. Het bestuur bedankte alle leden, vrijwilligers,

sponsoren voor hun inzet en
loyaliteit. Door allen ook hun
financiële bijdrage te blijven
leveren is het verlies over het
afgelopen seizoen acceptabel
gebleven. Dit mede door de
ontvangen subsidies en het
sterk sturen op de uitgaven.
Het nieuwe seizoen was hoopvol begonnen, meer leden en
goede inkomsten maar door
de inmiddels weer opspelende
covid is het wederom de vraag
hoe het seizoen verder zal
gaan lopen.
Voetbalvereniging Nederhorst
wenst iedereen toch prettige
feestdagen en een bovenal
gezond en succesvol 2022
toe. Hopelijk kunnen we weer
snel genieten en elkaar ontmoeten in of rond de velden.
Voor meer info: www.vvnederhorst.org of facebook

De eerste elftallen van de
mannen en de vrouwen hebben 2021 afgesloten met een
gelijkspel. Na een 0-1 achterstand en een 2-1 voorsprong
speelde VR1 door doelpunten
van Kaylee Stoops met 2-2 gelijk tegen DHSC VR1. Het 1e
speelde tegen tweedeklasser
Loosdrecht. Na een 0-2 achterstand maakten Ramon Bouwman en Wilco de Birk gelijk.
De via Twan Roorda verkregen

voorsprong werd tegen het einde van de wedstrijd door Loosdrecht ongedaan gemaakt: 3-3.
Het bestuur en hoofdtrainer
Léon Roorda hebben overeenstemming bereikt over verlenging van de samenwerking
tot en met in ieder geval het
seizoen 2022-2023. Er is veel
vertrouwen dat de ingeslagen
weg na dit seizoen succesvol
vervolgd wordt.
Met het oog op de capaciteit, de continuïteit en de toekomstbestendigheid van onze
vereniging is de organisatie
uitgebreid met een Verenigingsmanager. Natascha de
Ruig zal deze functie per 1 januari gaan vervullen.
De nieuwjaarsreceptie houden
we op 2 januari om 15.00 uur
weer online. Kijk mee op onze
facebookpagina of website.
We maken bekend wie we dit
jaar jubileren en wie zich het
verdienstelijkste lid van 2021
mag noemen.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en jaarwisseling.

Volleybalmeiden Odis en		
Nederhorst vermaken zich
prima
KORTENHOEF
Sinds de voorlaatste persconferentie heeft sportbond
Nevobo alle wedstrijden van
Topdividisie en lager in 2021
geannuleerd. Dit betekent dat
de eerste helft van de competitie van de jeugd vanaf begin
december afgelopen is. Gelukkig heeft de jeugd het merendeel van de wedstrijden van de
eerste seizoenshelft kunnen
spelen.
Meisjes-B van Odis staat bovenaan in de poule en de
meiden van Nederhorst op 2.
Super dat beide Wijdemerenteams de ranglijst aanvoeren.
In de tweede seizoenshelft
gaat Odis-MB naar de tweede
divisie. Nederhorst-MB heeft er
voor gekozen om in de derde
divisie te blijven. We gaan er
vanuit dat zij daar dan zullen
domineren. Beide volleybalverenigingen trainen in de avond
en dat is nu niet toegestaan.

Best jammer dat er dan geen
mogelijkheid is om door de
week te volleyballen. Gelukkig
had Odis op 4, 11 en 18 december wel de mogelijkheid
om te sporten in sporthal De
Fuik in Kortenhoef. Zo ontstond
het idee om beide MB’s de gelegenheid te geven zich sportief met elkaar te vermaken.
Terwijl de Odis senioren trainden op een van de velden en
Max Verstappen de kwalificatie
reed voor de race op zondag,
speelden de MB’s hun vriendschappelijke partijtje. Geen
van teams was compleet, maar
dat mocht de pret absoluut niet
drukken. Eindstand 2-2. Aan
het einde hebben de overgebleven meiden zich nog gemixt
en speelden nog even vier tegen vier.
Wij wensen jullie allemaal fijne
feestdagen en een goed, gezond en sportief 2022.

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
Tandtechnieker
compleet.
Tandarts

Endodontoloog

Mondhygiënist

Tandprotheticus
Esthetisch tandarts

3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist

Het team van
Tandheelkundig Centrum Kerkelanden
Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
wenstKijkudaneen
gezond en voorspoedig 2022!
even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Implantoloog

Tandarts

Endodontoloog

Mondhygiënist

Tandprotheticus

Tandtechnieker

Esthetisch tandarts

3D CAD/CAM kronen

Preventie specialist

Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie ondernemen
vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. Soms zijn aanpassingen
echter kleiner. Het formaat van een Quooker om precies te zijn. Een Quookerkraan voorziet u op elk gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én op water.
Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel energie kost.
Maar wie meerdere keren per dag kokend water gebruikt, verbruikt niet
meer energie dan met een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in
een hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water
ook niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt
voor de thee, even wat anders tussendoor gaat doen,
en de waterkoker vervolgens nog een keer aan moet
zetten? Door binnen een paar seconden kokend water
te hebben, gebeurt dit u nooit meer.
Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk
niet, zoals bij een waterkoker, meer water dan u nodig

heeft, wat vervolgens door de gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt
u precies zoveel water als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet
alleen kokend, maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water
weg te laten stromen tot het eindelijk warm is.
Minder plastic afval
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen kan
de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker Cube
ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat u plastic flessen
(bruisend) water koopt, heeft u dit water ook altijd binnen handbereik, zo
uit de kraan.
Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in Westbroek.
Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een die ook koud en
warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek bij ons de Quooker
die bij u past!
In de maand december krijgt u van ons de eerste 2-uur montage cadeau.

Lichtpuntjes in Wijdemeren

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gelukkig 2022!

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

25

Woensdag 22 december 2021

Het valse spel van Dorpsbelangen

Agrarische jongeren op pad

Ingezonden brief

KORTENHOEF
Als voorproefje op de
Lichtjesroute van de Agrarische Jongeren Gooi en
Vechtstreek bracht boerin
Hermien Kemp afgelopen
zaterdag een bezoek aan
seniorencomplex
Veenstaete. Ze trakteerde de
bewoners op chocomel,
speculaas en andere lekkere boerenhapjes.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is
Dorpsbelangen geheel volgens traditie z’n jacht op stemmen gestart met een campagne die – laat ik het beschaafd
zeggen – op gespannen voet
staat met de waarheid. De
partij van de nieuwe lijsttrekker Jan Jaap de Kloet werpt
zich op als dé hoeder aller
woningzoekenden. ‘Voor hen
doen we het’, zei de huidige
wethouder ruimtelijke ordening vorige week in Weekblad
Wijdemeren. Waarna raadslid
Ria Hennis acht pagina’s verder gretig de zondebokken
aanwees van de woningnood:
iedereen die heeft geprotesteerd tegen bouwplannen
(lees: Zuidsingel Fase 8).
‘Mensen’, sneert Hennis, ‘die
prima wonen in hun in voormalig natuurgebied gebouwde

huizen’. Met andere woorden:
verwende egoïsten. De waarheid: het overgrote deel van
de bezwaarmakers woont in
huizen die er al stonden toen
de auto nog moest worden
uitgevonden en toen de term
natuurgebied nog niet eens
bestond. Ze wonen er al jaren
pal aan steeds drukker wordende wegen (Zuidereinde,
Noordereinde, Emmaweg), die
– als ‘woningprofeet’ De Kloet
z’n zin zou hebben gekregen
met zijn megalomane bouwplan – onverantwoord druk en
gevaarlijk waren geworden.
Niet alleen voor de ‘verwende egoïsten’ van Ria Hennis,
maar ook voor de potentiële
bewoners van het bouwproject, waar lijsttrekker De Kloet
het allemaal voor doet.
‘Er kan alleen worden ge-

bouwd’, verlengt Ria Hennis
haar mistgordijn, ‘indien de
aanwonenden het goed vinden
en – verrassing – die vinden
het dus niet goed’. Bouwplan
Zuidsingel Fase 8 is (omdat
het aan alle kanten rammelde) vooral tegengehouden
door de Provinciale Staten van
Noord-Holland en de leden
daarvan – ik heb het even nagekeken – zijn níet de aanwonenden. Wellicht kunnen lijsttrekker De Kloet en Ria Hennis
het verkiezingsspeerpunt van
de partij even aanpassen.
Gewoon omwille van de eerlijkheid de slogan ‘Willen jullie
wonen? Kies Dorpsbelangen’
vervangen door: ‘Willen jullie
worden voorgelogen? Kies
Dorpsbelangen’.
Bert Dijkstra,
‘s-Graveland       

‘Trots op de boer’ was het motto op de grote tractor van Hermien die helaas het binnenterrein van Veenstaete niet kon
bereiken. De gezelligheid was
er niet minder om. Een kleine
oploop van ouderen genoot
met volle teugen van de winterse geneugten, gesponsord
door Campina en nog een
tiental bedrijven. Op zaterdagen zondagavond trok een lange rij van 135 verlichte tractoren van eveneens trotse jonge
boeren door de dorpen. Onder

andere langs de Emtinckhof,
Beukenhof en Eikenrode om
overal winterpakketten af te
geven. Een imposante aanblik. Daarna toerde de optocht
via Oud- Loosdrecht, langs de
Kunst&Licht Route, over de
Horndijk naar Kortenhoef waar
wederom Veenstaete werd
aangedaan. Overal langs de
route waar de stoet van bijna
3 km. passeerde, zwaaiden
Wijdemeerders naar de jonge
boeren. Een mooi gebaar van
de agrarische jongeren samen
met LTO Noord dat u niet had
willen missen.

‘Bloeien in het donker’ in de			

Eenzijdig verbaal vuurwerk

Willibrordkerk

Ingezonden brief

NEDERHORST DEN BERG
Juist in deze donkere tijden horen we in de Willibrordkerk op de berg
dat het geboortefeest van
Kerstmis draait om ‘bloeien in het donker’. Dat is
dan ook het thema van de
Kerstavonddienst die om
21.30 uur kan worden meegevierd via YouTube.
Via https://youtu.be/5FidyNQUszo is de dienst mee te
vieren en terug te kijken op
de laptop, tablet, computer en
telefoon. Evenals vorig jaar zal
soliste Lucretia Starke zingen,
begeleid door Peter den Ouden op de piano. Voorganger
is de eigen predikant van de
Protestantse gemeente Nederhorst den Berg, ds. EvertJan van Katwijk.
Op de Eerste en Tweede
Kerstdag zijn om 10.00 uur de
Kerstvieringen waarbij er wel
(maximaal 30) kerkgangers
aanwezig kunnen zijn. Het is
daarbij wel belangrijk dat alle
kerkgangers zich vanwege de
afstandsregels van tevoren
opgeven. Graag voor donderdag 23 december, 19.00

uur, bij Anneke Luppes (0294252654) of via scriba@kerkopdeberg.nl . En meld dan ook
even voor welke dienst(en) u
zich opgeeft. De dienst op eerste Kerstdag kan ook worden
meegevierd via https://youtu.
be/LJdmhfHTa8c. Evenals in
andere jaren is de kerk natuurlijk wel versierd in kerstsfeer.
Jammer genoeg kunnen we
de gezellige ontmoeting na
afloop met glühwein en kerstbrood niet mogelijk maken.

Bij aankomst zullen coördinatoren u uw plaats wijzen
en na afloop zullen zij er ook
voor zorgen dat iedereen bij
het verlaten van de kerk voldoende afstand houdt. Bij
het binnengaan en verlaten
van de kerk dragen we een
mondneuskapje; zittend op uw
plaats mag dat af. De dienst
op Tweede Kerstdag kan worden meegevierd via https://
youtu.be/okB91FGVeck.
FOTO: Jan W. Leijenhorst

Geen knallen maar alleen verbale sterretjes 9 december
in de commissievergadering.
Drie vuurwerk liefhebbende
insprekers kregen het woord.
Het verlangen naar een persoonlijk warm gesprek in de
laatste uurtjes van Oud en
Nieuw was invoelbaar. Onderzoek waarop de feiten van de
derde inspreker zich baseerde, bleek niet te bestaan. Het
was zijn inschatting. De meerderheid van de raad staat achter de motie van 14 oktober:
een algeheel verbod van consumentenvuurwerk. Onder alternatief van een of meer centrale vuurwerk- of lasershows
te laten organiseren dan wel
faciliteren eind 2022.
Een inwoner van Wijdemeren schreef me dat ze haar
boosterprik op tijd krijgt en
toch geen Kerstmis in isolatie hoeft te vieren. Haar blijdschap raakt me enorm. Dat
verlangen geldt voor ons allen.
In kleine, vertrouwde kring bij
elkaar zijn. Rekening houdend
met de geldende corona maatregelen. Niet ziek worden, de
zorg niet extra belasten. De
landelijke overheid informeerde ons 8 december over het

verbod vuurwerk te verkopen
en af te steken. De website
Wijdemeren informeert haar
inwoners dat u een boete en
meteen een strafblad riskeert
als u toch met vuurwerk over
straat loopt. Afsteken van consumentenvuurwerk en gepakt
worden met illegaal vuurwerk,
levert aanzienlijk hogere geldboetes op en een strafblad.
In de wachtkamer van huisartsen Hoflaan verschijnt de informatie op het scherm en in het
Weekblad Wijdemeren vind je
de gemeentelijke informatie
ook terug. De gemeente vraagt
overlast direct te melden bij de
politie 0900-8844. Toegankelijke informatie. Goed vindbaar
en goed leesbaar. Zoals De
Lokale Partij al jaren vraagt.
De aan het vuurwerkverbod
ten grondslag liggende oproep
om hulpverleners, handhavers
en de zorg de komende weken
niet extra te belasten, vraagt
om respect. Zorgt u er dit jaar
ook voor dat we een warm en
prettig gesprek tijdens de jaarwisseling kunnen voeren?
Patricia Roobol,
namens De Lokale Partij

Que Chula wenst U
hele fijne feestdagen.
Met vooral heel veel gezondheid,
liefde en een nog veel mooier 2022.
Wij hopen U ook in het nieuwe
jaar weer te zien.

Que Chula

Fashion, lifestyle en accessoires

Meenthof 22
1241CP
Kortenhoef
TEL: 035-5446673

Nootweg 43A
1231CR
Loosdrecht
TEL: 035-5825919

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2022!

Que Chula

quechula_loosdrecht_kortenhoef

Van Nes van Meerkerklaan 18 Kortenhoef

NIEUW

Ter plaatse van de bijkeuken uitgebouwde gezinswoning
gelegen in een rustige kindvriendelijke straat met uitsluitend
bestemmingsverkeer. De woning is goed onderhouden,
beschikt over een recent geplaatste kunststof pui met screens
(2018) aan de voorzijde, heeft een brede dakkapel op zolder,
4 goede slaapkamers, is vrijwel geheel voorzien van isolerende
beglazing en heeft een verzorgde achtertuin op het zuidoosten
met berging en overkapping. Inhoud 355 m3, percee 141 m2.
Vraagprijs 379.500.- k.k.
www.funda.nl

Moeraszegge 19 Kortenhoef

NIEUW

Uitgebouwde woning met een over de gehele breedte uitgebouwde woonkamer met open keuken met natuurstenen
aanrechtblad en alle gangbare inbouwapparatuur, thans 3
slaapkamers (mogelijkheid voor 5 slaapkamers!!!), badkamer
met o.a. jacuzzi, een tuin met een heerlijke overkapping en
een berging, 2 dakkapellen, 2 parkeerplaatsen op eigen
terrein. De woning heeft 7 zonnepanelen en heeft een
Politiekeurmerk. Inhoud 388 m3, perceel 140 m2.

Oogzorg is essentieel, dus wij zijn open!

Vraagprijs 499.000.- k.k.
www.funda.nl

U kunt ook online uw afpraak plannen.
Gijsbrecht van Amstelstraat 174 | T: 035-3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming
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Achter de ramen van de pastorie
Door: Geert van Meijeren

‘S- GRAVELAND
Op zijn wandeling door de
omgeving liep Cor Winkel
lang de kerk en de pastorie aan het Noordereinde.
Hij vroeg zich in het Weekblad af hoe het was achter
die ramen in oude tijden.
Tijden van dominees met
preken, privileges en personeel, zo schrijft hij. Welnu, achter die ramen in de
pastorie woon ik! Ik, Geert
van Meijeren, ben dominee
in de kerk ernaast.
Samen met mijn gezin heb ik
het voorrecht om in de prachtige pastorie uit ca. 1770 te
wonen. Dat is absoluut een
privilege. De meeste voorrechten van dominees in oude
tijden zijn echter voorbij. En
dat is ook niet erg. Wat voorbij
is voel ik nog wel, ik voel de

voorrechten en de historie in
de kamers onder de hoge plafonds. Ik voel hoe de dominee
een voornaam man was. In
elke kamer zit een haard. Er
is een pruikenkamer waar de
pruik van de predikant werd
bepoederd. In de hal hangt
een lang touw verbonden aan
de bel voor de bedienden op
zolder. Maar lang niet alles is
voorbij. Er is nog steeds een
dominee. Ik woon in dit huis.
Ik loop op zondag het stukje tussen huis en kerk in mijn
toga, net als al mijn voorgangers. Dat betekent dat er in de
kerk mensen zijn, jong en oud.
De kerk is niet voorbij, maar
levend. Ook juist vandaag de
dag is geloof een bron van
vreugde, verbondenheid en
hoop. De privileges van pruiken, en personeel en een zeker aanzien is voorbij. Dat is
niet erg. Maar het grootste privilege en voorrecht dat ik heb

en deel met allen die gewoond
hebben achter de ramen van
de pastorie, is onveranderd.
Namelijk, met anderen te leven, te luisteren, te spreken in
het licht en de liefde van Jezus
Christus. Net als al mijn voorgangers, al eeuwen lang, open
ik op kerst de Bijbel en hoor je
de woorden: ‘en Maria baarde
haar eerstgeboren zoon, wikkelde Hem in doeken en legde
Hem in de kribbe.’ Kerst, ik kijk
er naar uit!
Wil je meevieren? Dat kan! De
kerstdiensten zijn online te zien
via www.hervormdegemeentsgraveland.nl. Kerstnacht 24
december om 22.00 uur en op
1e en 2e kerstdag om 10.00
uur. Mochten de maatregelen
het toestaan aanwezig te zijn
in het kerkgebouw, dan vindt u
de informatie op de site. Vragen?dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Op Kerstavond ‘A Festival of Nine Lessons
and Carols’
REGIO
Weer geen kerstnachtdiensten. De volkskerstzang in
Naarden en de diverse concerten die jaarlijks worden
gehouden moesten ook dit
jaar weer worden afgelast.
Kerst vieren zonder een
volkskerstzang, het bezoeken van een kerstconcert,
een kerstnachtdienst of
nachtmis, dan is Kerstmis
eigenlijk niet compleet.
GooiTV en het Vocaal ensemble samen met het Wilhelminaconsort en Bram Brandemann orgel hebben opnieuw
de samenwerking gezocht
om toch een kerstnachtdienst
te maken voor iedereen. Op
19 december wordt in de Wilhelminakerk van Bussum ‘A
Festival of Nine Lessons and
Carols’ opgenomen. Helaas
mag u er opnieuw niet bij zijn.

Maar d.m.v. de muziek en de
lezingen, met prachtige carols zowel nieuwe als hele
bekende zodat u gewoon kunt
meezingen bij de televisie,
gaan we toch proberen u een
echte kerstbeleving te geven.
De traditie van A Festival of
Lessons and Carols komt oorspronkelijk uit Engeland met
name bekend gemaakt door
het wereldberoemde koor van
Kings College uit Cambridge.
In dezelfde traditie, waarbij
de bekende lezingen worden
afgewisseld met muziek, is
ook het programma voor dit
jaar samengesteld. De lezin-

Kortenhoef

gen worden verzorgd door
Evert-Jan van Katwijk, Petra
Smit, Leendert van der Sluis
en Joke Koelewijn. Voor meer
informatie kunt kijken op www.
pietphilipse.nl/concertagenda
waar u ook het programma
kunt downloaden met alle teksten. Wij hopen dat u net zo
zult genieten om te kijken en
te luisteren als wij met het maken.
Uitzending: kerstavond 24 december vanaf 20:00 uur met
herhalingen op 25 en 26 december. Zie ook: www.gooitv.
nl

Geen oliebollenfabriek in de
Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
De Protestantse Gemeente
Nederhorst den Berg maakt
bekend dat de traditionele
oliebollenactie dit jaar helaas
weer niet door kan gaan in verband met de coronamaatrege-

len van het RIVM. De vrijwilligers hopen dat het in 2022 wel
weer mogelijk is, dan bakken
ze weer de voor u bekende
heerlijke oliebollen. Zij wensen
u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022

‘Zilveren’ oliebollen van			
All Directions!
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Op Oudejaarsdag, vrijdag 31
december 2021, kunt u volop
genieten van de overheerlijke
oliebollen en appelbeignets
van All Directions! En dat voor
de 25e keer, terecht kunnen
we dus spreken van ‘zilveren’
oliebollen, verhaalt bak-animator Gé Leurs enthousiast.
Het koor dat in 2019 zijn 50jarig jubileum vierde, heeft in
de loop der jaren ruim 40.000
oliebollen gebakken en verkocht, een welkome aanvulling op de begroting van de
koorkas. “Dit jaar hopen we
toch weer zo’n 2000 bollen te
verkopen”, vervolgt Gé Leurs
die vol lof is over de ambachtelijke kwaliteiten van bakker
Gert-Jan Snoek. “Misschien
ook een leuke cadeautip voor
bedrijven, zo’n smakelijke

hap slaat altijd wel aan.” De
Ankeveners krijgen huis-aanhuis een bestelformulier en
inwoners uit de andere dorpen
kunnen per mail hun bestelling
plaatsen. Voor het geld hoeft u
het niet te laten: 10 oliebollen
voor 9 euro, terwijl een appelflap slechts € 1,50 kost. Omdat
het 25 -jarig oliebollenjubileum wordt gevierd, is er een
speciale prijzenactie. Wie z’n
bestelformulier inlevert, maakt
kans op een van de 3 prijzen
. Dat wordt bekend gemaakt
op Nieuwjaarsdag. Op vrijdag
31 december kunt u bij de St.
Marinuskerk tussen 09.30 en
13.00 uur uw portie ophalen.
Bestellen kan ook bij Karin
Griffioen, op: k.griffioen@planet.nl of deponeer uw briefje
in de brievenbus bij Rianne
Kemphorst, Stichts End 20a,
Ankeveen. Doe mee en proef
zo’n ‘zilveren’ bol.

Tasjesbibliotheek in kerstvakantie in Curtevenneschool
KORTENHOEF
In de kerstvakantie, dinsdag
28 december en dinsdag 4 januari, is de uitleen van de Tasjesbibliotheek weer in de Curtevenneschool, Parklaan 3,
Kortenhoef, dus naast De Blinker, van 13.00 tot 17.00 uur.
Het team van de Curtevenneschool was zo vriendelijk om
ons weer de gelegenheid te
geven om ook in de schoolva-

kanties de uitleen door te laten
gaan. Op dinsdag 11 januari
zijn we weer gewoon terug in
De Blinker, Parklaan 5, waar
u zoals altijd elke dinsdagmiddag boeken kunt lenen. Er zijn
boeken voor kinderen van allerlei leeftijden en boeken voor
volwassenen. We hebben een
goed aanbod met actuele titels. Van harte welkom!

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2022

Bezorgd ook bij U! BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL

035-6560491

Wij zijn normaal
de
geopend volgens
RIVM-richtlijnen
(essentiële sector)

