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Fors tekort aan
politieagenten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson
zei het al bij de nabespreking van de vuurwerkoverlast tijdens Oud en Nieuw,
er is te weinig politiecapaciteit om goed te kunnen
handhaven. Dat wordt ook
duidelijk in een brief aan
de gemeenteraad.
Mevrouw Larson haakt aan
bij een schrijven van haar
collega Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, maar
ook voorzitter van het Regionaal Veiligheidscollege Midden- Nederland waaronder de
zes dorpen van Wijdemeren
vallen. Die constateert dat
er momenteel een tekort is
van ca. 265 agenten in deze
politie-eenheid. Er is een uitstroom van agenten naar andere banen of ze gaan met
pensioen. Midden-Nederland
zou 4410 fte’s moeten tellen,
het zijn er echter slechts 4145.
Bovendien levert deze vei-

ligheidscoalitie ongeveer 45
agenten voor het bewaken en
beveiligen van mensen die bedreigd worden. Dit mede naar
aanleiding van de moorden op
Derk Wiersum en Peter R. de
Vries en de grote strafprocessen. Naast taken als de ME.
Weliswaar krijgt de Nationale
Politie er 700 extra agenten
bij, maar de opleiding kost tijd.
Dus direct meedoen is onmogelijk. Bovendien is het maar
de vraag hoeveel agenten in
Midden- Nederland aan de
bak zullen komen. Wel meldt
Sharon Dijksma dat haar regio
vooraan in de rij staat als het
om de verdeling gaat. Gezien
de grotere bevolkingstoename
en ernstige veiligheidsopgaven. De onderbezetting leidt
tot pijnlijke keuzes. Politiebureaus hebben kortere openingstijden en het duurt langer
voordat de politie ter plekke
is na een melding. Ook zijn
er minder ogen en oren in de
dorpen. Grote opsporingsonderzoeken worden uitgesteld.

Foto: De drie Wijdemeerse wijkagenten (vlnr): Annamarie, Merel en Paul

Terwijl het werk van de politie
alleen maar toeneemt. Voor
de ‘mensen in de frontlinie’
zoals Dijksma het uitdrukt, zijn
het ongekende tijden, door de
coronacrisis. Met veel tegenstellingen, onvrede, onrust en
verdeeldheid.
Pas in 2024 zal het aantal politiemensen weer in balans zijn,
is de verwachting. Maar die
prognose is gebaseerd op een
verouderd model, eigenlijk zijn
er structureel nog meer agenten nodig. Tot die tijd zal de
politie steeds vaker scherpere
keuzes moeten maken.
Wijdemeren
Burgemeester Larson is een
van de 39 burgemeesters die
deel uitmaakt van Midden-Nederland. Ook zij stelt dat de
politie prioriteiten moet stellen. Met drie wijkagenten in
drie kernen kan Wijdemeren
het redden. “Het wordt lastiger
als onze wijkagenten elders
moeten worden ingezet. Of
als er bij onrust of een calamiteit extra capaciteit nodig

is vanuit de basiseenheid”,
zegt haar woordvoerder. De
burgemeester bespreekt de
inzet van de politie in de basisdriehoek Gooi Zuid met de
burgemeester van Hilversum,
de teamchefs van de politie en
de officier van het Openbaar
Ministerie. In het gezamenlijke Jaarplan 2022 zijn scherpe
afspraken gemaakt waar en

wanneer op te treden. Maar
bij het verlenen van bijstand
aan andere eenheden kan de
driehoek niet sturen. Tot slot
schrijft Crys Larson dat voor
haar het handhaven van openbare orde en veiligheid het allerbelangrijkste is. Daarvoor
zal ze zich blijvend inzetten.
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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

WEE

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

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN


OLV Hemelvaart
Do. 20 januari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 23 januari: 9.30 uur:
W. Balk



H. Antonius
Wo. 26 januari: 9.30 uur:
J. Dresmé



St. Martinus
Zo. 23 januari: 9.30 uur:
R. Simileer



OSG Kortenhoef
Zo. 23 januari: 11.15 uur:
W. Balk en DS

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
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

PKN GEMEENTEN


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 Loosdrecht
paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’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”

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





Willibrordkerk
Zo. 23 januari: 10.00 uur:
Ds. M. van der Sijs
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
De kerkdiensten zijn alleen
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 23 januari: 10.00 uur:
Ds. Y.H.M. Hsu
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 23 januari: 9.30 uur:
Prof. G. van den Brink
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen
Aanmelden verplicht:
Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61



Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 23 januari: 10.00 uur:
Geazamelijke dienst met
R.K. en OSG in kerkje
Kortenhoefsedijk

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

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

Markt in Ankeveen

Houd 1,5 m.
afstand, ook
op de markt

alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Met groenten en fruit, brood en gebak,
bloemen, bonbons, kaas, noten, olijven,
siroop en heerlijke koffie

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

Wijnands

14-10-19 12:48

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

WEEKBLADWIJDEMEREN

mijn de huidige maatregelen
REGIO
te heroverwegen en met een
De burgemeesters van
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
BERG
alternatief
pakketDEN
aan
maatrede
veiligheidsregio
Gooi | KORTENHOEF
gelen te komen. Kom zo snel
en Vechtstreek hebben
als mogelijk met een duidelijk
vorige week donderdag
perspectief en concrete handsamen een brief gestuurd
vatten’, aldus de burgemeesaan premier Mark Rutte
ters van Blaricum, Gooise
waarin zij een klemmend
Meren, Hilversum, Huizen,
beroep doen op het kabiLaren en Wijdemeren.
net om perspectief te bieden aan de Nederlandse
Verbinding
samenleving. De gevolgen
Tijdens de pandemie was
van de coronapandemie
er sprake van solidariteit en
beginnen steeds meer hun
volgde de maatschappij de
tol te eisen voor de maatcoronamaatregelen op. De
schappij.
conclusie is dat de rek er‘Wij als burgemeesters uit uit is. Ondernemers, sportde Gooi en Vechtstreek mer- scholen en verenigingen,
ken dat de rek eruit is. Het zelfstandigen en bedrijven
geloof en het vertrouwen is uit de niet-essentiële secweg. Bij veel bewoners en tor zijn hard getroffen. Maar
ondernemers staat het water ook ouderen, studenten, alaan de lippen’, schrijven de leenstaanden en ouders met
burgemeesters. In de brief kinderen hebben het door de
stellen ze dat de coronacrisis huidige lockdown zwaar te
niet meer alleen een gezond- verduren stellen de burgeheidscrisis is, maar steeds meesters. ‘Ook de steunmaatmeer een maatschappelijke, regelen bieden geen soelaas
die ernstige en langdurige ge- meer, omdat men de afgelovolgen met zich meebrengt. pen periode toch een minima‘Wij doen daarom als burge- le omzet heeft gehad. Starmeesters een dringende op- tende ondernemers vallen
roep om al op zeer korte ter- sowieso buiten de boot of koIn samenwerking met

men niet in aanmerking voor
steunmaatregelen. Wij staan
als lokale bestuurders nog
steeds achter het uitgangspunt ‘samen tegen corona’.

Maar willen, in afstemming
met de landelijke overheid, de
verbinding blijven houden met
de samenleving’.

Foto: De Veiligheidsregio,
waar Weesp recent is uitgestapt

Subsidieregeling Groene Uitweg vanaf 1 februari geopend
REGIO
Vanaf 1 februari 2022 kunnen agrariërs in het Groene Uitweg-gebied voor de
verduurzaming en verbreding van hun bedrijf
een beroep doen op de
gelijknamige subsidieregeling van de provincie
Noord-Holland.
Met het programma ‘Groene Uitweg’ wil de provincie
natuur, landbouw, recreatie
en het landschap in de regio
Gooi en Vecht een impuls ge-

van duurzame energie.

In het kader van de ‘Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg’ kunnen
agrariërs subsidie aanvragen
voor het verbreden van de
economische basis van hun

bedrijf, bijvoorbeeld door de
verkoop van streekproducten,
de ontvangst van schoolklassen en recreanten of als zorgboerderij. Ook is een bijdrage
mogelijk om de weilanden
goed toegankelijk te maken
voor vee en machines door de
aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen. Daarnaast
kan voor duurzame innovaties
een beroep worden gedaan
op de subsidieregeling, bijvoorbeeld voor het behoud en
versterken van de biodiversiteit of de opslag en productie

20 jaar Wijdemeren en over
de Nationale Voorleesdagen.
In ZinTV is er aandacht voor
‘Kamers met Aandacht’, een
project waar mensen een kamer verhuren aan een jongere met problemen. In TV Magazine wordt stil gestaan bij
de herdenking van de slachtoffers van de ontplofte kruitfabriek in Muiden.

Zenders
Na het wegvallen van analoge televisie wordt de distributie van GooiTV via Ziggo
opnieuw ingedeeld. De regionale zender zal niet meer te
vinden zijn op het vertrouwde
kanaal, maar zal een paar posities hoger terug te vinden
zijn. GooiTV verhuist van kanaal 41 naar kanaal 48.

Bij deze actie wordt het verspreidingsgebied van GooiTV
behoorlijk vergroot. Sommige
ontvangers en TV- toestellen
zullen moeite hebben met de
nieuwe indeling. Meestal helpt
het om de kanalen opnieuw te
zoeken in het menu van de TV
of de box een keer aan en uit
te schakelen. De aanpassing
van het kanaal zal in de Ziggo
regio Hilversum plaatsvinden

ven. Het Rijk stelde daarvoor
15 jaar geleden 80 miljoen
euro beschikbaar als tegenhanger voor het verleggen en
verbreden van de snelwegen
A6, A1 en A9. De subsidieregeling voor agrariërs is onderdeel van dit Groene Uitweg-programma.

De subsidie is beschikbaar
voor agrariërs in het ‘Groene Uitweg-gebied’: de regio
die grofweg ligt tussen Muiderberg, Abcoude, Loenen
aan de Vecht en Naarden.
Vanaf 1 februari 2022 kan
een subsidieaanvraag worden ingediend bij de provincie Noord-Holland (ook door
agrariërs uit het Utrechtse
deel van de Groene Uitweg). Op de website www.
noord-holland.nl/Loket/Sub-

sidies/Subsidieregelingen is
onder het kopje ‘Natuur en
Milieu’ de subsidieregeling
‘Agrarische sector Groene
Uitweg Noord-Holland’ te vinden. Medio januari plaatst de
provincie op deze webpagina
meer informatie over de openstelling in 2022. Deze subsidieregeling is mede mogelijk
gemaakt door de provincie
Noord-Holland.

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf
woensdag 19 januari van
GooiTV:
In Derde Termijn besteedt
aandacht aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen
met onder andere aandacht
voor de lijsttrekkers in diverse
gemeenten. Herman Stuijver
praat met burgemeester Crys
Larson over de coronacrisis,

in de vroege ochtend van 25
januari. Hierdoor zal GooiTV
tussen 01.00 en 09.00 beperkt beschikbaar zijn. Daarna zal GooiTV vanzelf weer
verschijnen. Voor een beperkt
aantal TV’s zal het nodig zijn
om daarna de kanalen opnieuw te zoeken.

NIE

4

Woensdag 19 januari 2022

Corona: de stand van zaken

WEE

Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
Na de persconferentie afgelopen vrijdag zijn vele
ondernemers opgelucht:
vanaf zaterdag 15 januari
mag de detailhandel weer
open. Ook kapperszaken
hebben de deuren weer geopend. Een bittere pil was
het voor de horeca en cultuursector: zij moeten nog
even wachten. De horeca
is wel open voor afhalen
en thuisbezorgen.

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

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

Coronacijfers
Wijdemeren kent een mooie
vaccinatiegraad: 87% van de
inwoners is volledig gevaccineerd. Tussen 8 en 15 januari
zijn er gemiddeld 36 personen
per dag positief getest op corona. Er is één persoon in het
ziekenhuis opgenomen met
corona. Bron: www.coronadashboard.nl
Ondernemers en sportclubs
Que Chula is blij dat de deuren weer open mogen, beide
filialen in Loosdrecht en Kortenhoef zijn open van 10.0017.00 uur.
Het personeel van Hema
Loosdrecht was door het dolle en heeft vrijdag meteen alle
mandjes klaargezet.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

BELLEN - BESTELLEN - BEZORGEN?
SCHOONMAKER
(M/V) 16 - 20 UUR
Luxury By Nature zoekt
zelfstandige schoonmaker
voor luxe interieurwinkel en
kantoorruimte in 's-Graveland.
16 - 20 uur/5 ochtenden p.w.

INTERESSE?
Mail naar
info@luxurybynature.nl
of bel 085 - 077 4787.

De Hema in Kortenhoef is ook
open, maar zit in een verbouwing. Een deel van de winkel
is afgezet en een aantal paden zijn niet begaanbaar. Om
voldoende afstand te kunnen
houden laten zij de komende

NIEUWS VOOR AN

dagen maximaal 8 klanten tegelijk binnen.
De sportclubs gaan ook weer
open en mogen langer trainen:
voorheen was dit tot 17.00 uur
Dit is vooral voor de jeugd een
plezierige boodschap. Helaas
mag het sporten alleen zonder publiek plaatsvinden en
iedereen vanaf 18 jaar moet
een coronatoegangsbewijs tonen. Dit is niet nodig voor eten
afhalen uit sportkantines en
vrijwilligers. Ook professionele
sporters zijn uitgezonderd.
Blij
Niet alleen de ondernemers
zijn blij, ook het winkelend publiek. Het was gezellig druk in
de winkelgebieden. Er werd
keurig afstand gehouden en
iedereen kreeg de ruimte om
even rond te kijken en te winkelen. Veel ouders met kinderen waren opgelucht. De
kinderen zaten vanaf de kerstvakantie al binnen, er was wei-

nig te beleven. Een simpel bezoekje aan een cadeauwinkel
leverde al blije gezichtjes op.
Ook de horeca heeft hier profijt
van. Weliswaar mogen zij nog
niet open zoals ze willen, door
het winkelend publiek werden
er meer kopjes koffie, thee en
warme chocomel afgehaald,
veelal met iets lekkers. Het is
typerend voor Wijdemeerders:
we helpen elkaar. Als dat betekent dat we na het winkelen
met een kopje koffie naar huis
lopen om de horeca te steunen, dan doen we dat.
Basisregels
De basisregels blijven van
kracht, ook buiten: hou 1,5
meter afstand, draag een medisch mondkapje, blijf binnen
bij klachten en laat u testen,
ook als u gevaccineerd bent.
Was regelmatig de handen,
zorg voor voldoende ventilatie
en frisse lucht.

Amnesty International zoekt			
collectanten
WIJDEMEREN
Amnesty is altijd op zoek
naar mensen die mee willen helpen met de collecte
in hun stad of dorp. Van 13
tot en met 19 maart 2022
gaan er weer duizenden
collectanten de straat op
om geld op te halen voor
Amnesty. Help jij ook mee?
Amnesty is blij met elk uurtje
dat je collecteert. Sommige
mensen gaan een paar avonden de huizen langs, anderen

een paar uurtjes overdag. Je
kunt zelf bepalen wanneer en
hoe lang je wil collecteren. Alle
beetjes helpen. Als je je aanmeldt, neemt de collectecoördinator bij jou in de buurt
contact met je op. Samen bespreek je hoe het collecteren
in zijn werk gaat.
Van groot belang
De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van
inkomsten. Wij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Om die

onafhankelijkheid te kunnen
garanderen, nemen we voor
onze acties en onderzoek
geen geld aan van de overheid
of van politieke en religieuze
groeperingen. Daarom zijn de
collecte én de collectanten zo
belangrijk. Aanmelden kan via
de website: Ga naar amnesty.
nl/collecte en kies voor ’informatiepagina voor collectanten‘. Daar beantwoorden we
je vragen, waarna je je kunt
aanmelden.

NIEUWSSTER
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Alette Zandbergen lijsttrekker		
WEEKBLADWIJDEMEREN
De Lokale Partij
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Met trots presenteert De
Lokale Partij de vastgestelde kandidatenlijst voor
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren. Op donderdag 13
januari jl. heeft de ledenvergadering unaniem ingestemd. Dit keer zijn wij lijstnummer 1 met maar met
liefst 50 namen. Een enorm
netwerk staat op.
We zijn blij dat ons raadslid en
campagneleider Alette Zandbergen deze lijst wil aanvoeren. Zij weet als geen ander
de verbinding te leggen met
de inwoners. “We hebben een
mooie ploeg kunnen samenstellen waarmee we er stevig
de schouders onder gaan zetten. Afgelopen 8 jaar hebben
we ons lokale geluid met enorme inzet vormgegeven. Tijd
om dat te verzilveren. Onze
ambitie is om deze ronde aan
het stuur te komen en daarvoor hebben we de stem van
de kiezer nodig. Een mooie
uitdaging, waar het team en ik
graag de mouwen voor opstropen”, aldus Zandbergen.

Lokaal sterk
De kandidaten zijn allemaal
mensen die hart hebben voor
de lokale zaak en houden van
inhoud en logica. Ze komen uit
alle kernen van Wijdemeren.
Een mooie mix van leeftijd,
ervaring, kennis en kunde. De
inzet van de fractie heeft ons
netwerk sterk uitgebreid. Met
deze lijst zien we de verkiezingen vol vertrouwen tegemoet.
De kopgroep bestaat uit veel
oude bekenden aangevuld met
fris nieuw bloed. Betrokken en
ervaren mensen die met elkaar
veel expertise bezitten. Onze
lijsttrekker Alette wordt op de
voet gevolgd door fractievoorzitter Gert Zagt, die met plezier
nog een ronde zijn tijd en kunde in wil zetten om Wijdemeren weer financieel gezond te
krijgen. Op plek 3 Loosdrechter
Olivier Goetheer, een bevlogen
debater met een duidelijke
mening over duurzaamheid,
directeur bij een internationaal IT-bedrijf. Margriet Rademaker uit ’s-Graveland, onze
expert op het sociaal domein
met tomeloze inzet staat op 4.
Kortenhoever Frits den Hartog

volgt op 5, interim consultant,
voelt als geen ander aan wat er
speelt op gebied van verkeer.
Plek 6 is voor nieuwkomer Patricia Roobol uit Kortenhoef, juridisch stevig onderlegd en sociaal betrokken. Geluksgetal 7
is voor de bekende Berger Dingeman Goossen, ondernemer,
hands-on mentaliteit en een
groot hart voor verenigingen.
Harm Steenkamp, bedachtzame klankborder met een
scherp oog voor de menselijke
maat uit Loosdrecht maakt de
kopgroep compleet.
Ondersteuning
Huidig raadslid Renée Wijnen
ziet af van terugkeer in de raad
maar blijft wel haar expertise op gebied van natuur en
ruimtelijke ordening inzetten.
De lijst wordt afgesloten met
lijstduwer William Rutten waarmee we ‘het perfecte plaatje’
compleet maken. Het is fantastisch dat zoveel mensen bereid
zijn de lokale zaak te steunen.
Het sterkt ons gevoel dat we
op de juiste koers zitten. De
volledige kandidatenlijst staat
op onze website www.delokalepartij.org/verkiezingen.

Geef me de 5
De grote koelkast van Oud Loosdrecht
WIJDEMEREN
Ondernemend Wijdemeren
wil de talloze ondernemers
in de zes dorpen van Wijdemeren onder de aandacht
brengen. Dat doet een promoteam met een filmpje
met de titel ‘Geef me de 5’.
Dat verwijst naar de 5 vragen die aan de ondernemer
worden gesteld. U kunt de
filmpjes bekijken op: ondernemendwijdemeren.nl.
Het jaar 2022 is al weer enkele
weken oud, de laatste kerstbomen zijn opgehaald en de promotieclub van Ondernemend
Wijdemeren is opnieuw op pad
gegaan voor een opname van
‘Geef me de 5’. In deze serie,
die te zien is op de website
van Ondernemend Wijdemeren. vertellen ondernemers uit
Wijdemeren over hun bedrijf
én over zichzelf. Iedere 3 we-

ken is er een nieuwe aflevering
en deze week heeft Dennis
Lankreijer de hoofdrol. Dennis
is de eigenaar van een AH in
Oud Loosdrecht. Hij vertelt over
zijn eerste jaar in Loosdrecht,
waar zijn zaak is uitgegroeid
tot ‘de grote koelkast van Oud
Loosdrecht’ en waarom hij
deze stap heeft genomen. De
gast kiest zelf de locatie waar
hij of zij wordt gefilmd, dus ben

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

je benieuwd naar het verhaal
van Dennis én de plaats die hij
heeft uitgekozen als zijn favoriete plaats voor het interview,
bekijk dan de aflevering via
ondernemendwijdemeren.nl.
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Bij ons elke week Weesp stapt uit Veiligheidsregio
“Week van het brood”
Vaste aanbieding maandag t/m vrijdag:

Wit, bruin en volkoren
3 broden € 6,85
4 broden € 8,60
5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

AZIATISCH RESTAURANT
DYNASTY KORTENHOEF
MENU A (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Tjap tjoy
Foe yong hai
Mini loempia

MENU B (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Garnalen tjap tjoy
Ossenhaas in bali saus
Mini loempia

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

Dynasty Kortenhoef

Is op zoek naar personeel
Vanaf 16 jaar voor in de keuken
en voor de bediening
Meer informatie 06 119 215 58
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

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

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

Gooi en Vechtstreek
REGIO
De gemeente Amsterdam
en gemeente Weesp fuseren. Vooruitlopend hierop
hebben de crisisorganisatie en de brandweer
van Weesp vorige week
de
operationele
overstap van Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek naar
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland gemaakt.
Vanaf nu worden zij ingezet vanuit regio Amsterdam-Amstelland en verwelkomt de brandweer van die
regio een nieuwe kazerne
en 27 nieuwe collega’s.
De overgang van de ene regio
naar de andere is een zorgvuldig proces, waarbij een
soepele overgang van de crisisorganisatie en brandweer
van de ene naar de andere
veiligheidsregio voorop staat.

Een van de uitgangspunten
is daarin altijd geweest dat de
kwaliteit en continuïteit van de
dienstverlening voor de burgers in Weesp gehandhaafd
blijft. Op 11 januari hebben de
voorzitters van de beide veiligheidsregio’s Femke Halsema
en Pieter Broertjes, brandweercommandanten Tijs van Lieshout en John van der Zwan,

WEE
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de burgemeester van Weesp
Bas Jan van Bochove en Raymond Terweij, coördinator vanuit kazerne Weesp gezamenlijk
stilgestaan bij de operationele
overgang.
FOTO: De overdracht met aan
het hoofd van de tafel Kortenhoever Maarten Steinkamp

KrijgdeKleertjes start met ‘ruilpunt’
NEDERHORST DEN BERG
Wat doe je met de shirtjes
waar je kind niet meer in
past? Die ruil je! Al ruim
5.500 ouders uit heel Nederland ruilen kinderspullen
bij ruilpunten in hun buurt
of via de website KrijgdeKleertjes.nl. Nu start ook in
Nederhorst den Berg een
ruilpunt. Wie kinderkleding
over heeft kan deze hier
langsbrengen en meteen
iets leuks in ruil uitkiezen.
Dat is goed voor het klimaat en
leuk om nieuwe mensen te leren kennen. In heel Nederland
zijn er 35 KrijgdeKleertjes ruilpunten waar ouders bij vrijwilligers thuis hun kinderkleding
kunnen ruilen. Fleur van der
Kroon en Anniek van Zweeden
zijn de trekkers van KrijgdeKleertjes Nederhorst den Berg.
Zij beheren een voorraad schone en hele kleertjes en coördineren de ruilavonden.
Wie kinderkleertjes in maat 44

t/m 122 over heeft kan deze
(gewassen!) langsbrengen bij
Fleur aan de Dwarsweg 6 in
Nederhorst den Berg. De gever
mag in ruil daarvoor kiezen uit
kleertjes in alle aangeboden
maten. Alleen doneren van kleding mag ook.

KRIJG JIJ DE KLEERTJES?
Fleur en Anniek hebben erg
veel zin om te starten: ‘Het is
leuk als je kinderen steeds
weer wat anders aan hebben,
maar we vinden het zonde om
steeds wat nieuws te moeten
kopen terwijl het ‘oude’ nog
goed is. Dit ruilconcept is dus
echt een uitkomst. Door samen
te ruilen maken we de wereld
een beetje beter en het is nog
gezellig ook.’
Op zaterdag 5 februari opent
het ruilpunt aan de Dwarsweg.
Tussen 15.00 uur en 16.30
uur bent u van harte welkom
om uw kleertjes te komen rui-

len. Aanmelden is niet nodig,
u kunt laagdrempelig binnenwandelen. Na deze opening
is er, indien de coronamaatregelen dat weer toelaten, elke
eerste dinsdag van de maand
een ruilavond van 19.30 uur tot
21.00 uur. De komende maanden kunnen ruilers terecht op
5 februari, 1 maart en 5 april.
Ruilen op afspraak is ook mogelijk. Volg onze facebookpagina voor actuele openingstijden en meer informatie. www.
facebook.com/krijgdekleertjesnederhorstdenberg.nl. U kunt
ook contact opnemen via het
mailadres krijgdekleertjesnederhorst@gmail.com.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Ton Vernooij draagt slagerij over aan Jochem Diekerhof

WEEKBLADWIJDEMEREN

zult Jochem al eerder treffen
NEDERHORST DEN BERG
Op 1 april draagt slager Ton achter de toonbank. Er wordt
| ‘S-GRAVELAND
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN
BERG
vanaf 1| NEDERHORST
februari DEN
hard
gewerkt
Vernooij
het
stokje
over aan| KORTENHOEF
Jochem Diekerhof, maar u aan een nieuwe uitstraling. Het
In samenwerking met

assortiment zal gaandeweg
uitgebreid worden met topkwaliteit vlees en diverse nieuwe
producten uit eigen keuken en

worstmakerij. Op woensdag 30
maart wordt de slagerij feestelijk geopend. U bent van harte
welkom om op zaterdag 26

maart Ton te treffen in de winkel op zijn laatste werkzame
dag samen met Jochem achter
de toonbank.

welijks geloven dat hij blind is.
‘Mijn ogen zijn niet gesloten,
dus dat zal wel de reden zijn.
Bovendien: ik heb mezelf in
mijn werk en mijn sociale contacten aangeleerd om mensen aan te kijken als ze wat
zeggen. Ik reageer dan op het
geluid. Het is een kwestie van
beleefdheid.’

alleen mensen helpen die een
dringende hulpvraag hebben,
dus een behandeling die verder gaat dan alleen masseren.
Corona hakt er flink in, zeker
ook financieel. Net als andere
ondernemers hoop ik natuurlijk
dat we snel verlost zijn van de
pandemie.’

Rondje Wijdemeren

Steven Voorn: sportmasseur met een overdosis gevoel
Door: Ben Groenendijk

Zelf heb ik een lui oog, waardoor ik als klein jongetje met
een lapje voor mijn rechter oog
liep. Het hielp niks. Mijn rechter
oog moet sindsdien mijn hele
leven lang die luilak links compenseren. Dat doet ie goed,
dus ik heb nergens last van. Ik
heb geluk gehad. Want anders
ging het bij Steven Voorn. Zijn
gezichtsvermogen was bij zijn
geboorte beperkt. Op een zeker moment ging het gezicht
achteruit. De arts besloot om
te opereren. Steven was toen
negentien jaar. De operatie
mislukte dramatisch. ‘Ik moet
aannemen dat de arts alles
geprobeerd heeft wat in zijn
vermogen lag. Ik was er kapot
van, maar heb nu niet meer de
neiging om het de arts te verwijten. Het is zoals het is. Ik
geniet van mijn werk. En mijn
vriendin.’
Steven heeft sinds drie jaar
een massagepraktijk (‘Feel’) op
de Blijklaan in Nederhorst den
Berg, na gedurende ongeveer
tien jaar elders praktijken te
hebben gehad. Bij mijn binnenkomst in zijn praktijk tref ik een

soepel bewegende, jonge man
aan. ‘Koffie?’ Hij zorgt voor een
kop koffie en reikt hem aan.
‘Mijn gevoel is mijn kracht. Je
mist het zicht, maar je voelt des
te meer. Dat is voor mijn massagewerk een enorme plus. In
Aziatische landen worden blinde mensen zelfs nadrukkelijk
gezocht voor massagewerk.
Masseren met je ogen dicht –
in mijn geval geen keuze – is
simpelweg effectiever. Het gevoel krijgt dan alle ruimte. Voor
sportmassage bestaat ook een
opleiding die specifiek is opengesteld voor blinden en slechtzienden. Die opleiding heb ik
gevolgd, naast nog de nodige
andere opleidingen.’
Steven runt de massagepraktijk in zijn eentje, maar werkt
samen met Monique van
Hees. Zij doet ongeveer eens
per maand pedicure-behandelingen in Stevens praktijk. ‘Bij
massages kom je weleens dingen op voeten tegen die aandacht vragen. Dus het is niet
onlogisch om vanuit de praktijk
die service ook te bieden. Het
biedt iets extra’s.’
Leren en lezen, is dat een
kwestie van braille?

‘Nee, braille, dat ligt mij niet
zo. Ik ben ook op latere leeftijd
blind geworden, dat helpt ook
niet. Maar braille is ook een
beetje ouderwets. Ik ben meer
van het luisteren. Boeken en
noem maar op, bijna alles is
beschikbaar in audio. Braille
wordt door anderen nog wel
gebruikt, hoor. En ik kan het
ook wel lezen, maar zoek liever andere wegen om aan mijn
informatie te komen. Het nadeel daarvan is overigens dat
je daardoor meer moeite krijgt
met het reproduceren van het
woordbeeld. Want die woorden heb je weer nodig met het
schrijven, van bijvoorbeeld verwijsbrieven.’
Beleefdheid
In het dagelijks leven redt Steven zich over het algemeen
goed. Hij woont samen met
zijn vriendin in Nederhorst den
Berg, met wie hij geregeld uit
gaat, althans wanneer het mag
van corona. ‘En ik kook graag,
dat vind ik leuk. We doen dat
vaak samen, net als wandelen. Trooper, mijn geleidehond,
gaat dan natuurlijk ook mee.’
Op straat overkomt het Steven
nog weleens dat mensen nau-

Op afspraak
De massagepraktijk is nu dicht
vanwege de lockdown. ‘Ik mag

Massagepraktijk Feel; Blijklaan
3; 1394 KA Nederhorst den
Berg; 06-12751935;
info@massagepraktijkfeel.nl.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

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

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

Uw kapster aan huis!
06-37445476
www.heleenshairstyling.nl

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

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

RUNDER - LUST
Zin in lokaal vers vlees?
Check www.runder-lust.nl
voor ons eerstvolgende
bestelmoment!
Fam. Ploegstra Ned den Berg

www.woningontruiming.com
sinds 1963 uw vertrouwen
v GelderenVOF 0651406217

bezorger gezocht!!!

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Voor Rug-/ Nek- en
Schouderklachten, een
Ontspanningsmassage óf de
zeer gewaardeerde DUOMassage.
www.donnalife.nl

Weekblad Wĳdemeren
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van

Nederhorst den Berg
ons weekblad te
bezorgen.

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

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
0294 - 256 200

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

Uitgave 4 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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Recept
van Dave
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: winterse
pulled pork uit de oven
(voor vier personen)
Wat heb je nodig?
800 gram pulled pork (kant en
klaar te verkrijgen in de supermarkt), 180 gram stamppotaardappelen, 1 kilo hutspotgroenten,
1 fles barbecuesaus, 300 gram
oude kaas, een klontje boter, een
kopje melk, peper en zout.
Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op
200 graden. Kook de aardappels
en de hutspot groenten in ruim
kokend water gaar. Stamp alles
goed fijn. Voeg het klontje boter
en de melk erbij tot je een
smeuïge massa hebt. Breng op
smaak met peper en zout.
Haal het vlees goed uit elkaar
en roer er 200 milliliter
barbecuesaus doorheen.
Bedek de bodem van een
ovenschaal met het vlees.
Verdeel de hutspot eroverheen.
Bestrooi met de oude kaas.
Zet de ovenschaal 20 minuten in
de oven.
Hoe serveer je het?
Serveer het gerecht met de overige
barbecuesaus er warm bij.
Eet smakelijk!

Vrijwilligerswerk
kan
eenzaamheid
terugdringen
Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich
eenzaam te voelen. Heleen van Noort draagt, als vrijwilliger,
bij aan het terugdringen van die eenzaamheid. Ze is vrijwilliger
bij vervoerservice AutoMaatje. Daarnaast organiseert ze,
samen met nog twee vrijwilligers, in Veenstaete in Kortenhoef
de wekelijkse koffieochtend ‘Kom Erbij’. “De ochtend is
bedoeld voor mensen die het gezellig vinden om samen
koffie te drinken en in contact te komen met anderen”, legt
Van Noort uit. “Ons doel is, dat mensen bij ons een fijne,
positieve ochtend hebben. Hier kunnen ze met elkaar praten,
samen lachen maar ook verdrietige dingen delen.”
In 2014 kreeg Van Noort de
diagnose MS. “Door mijn ziekte
merkte ik dat ik steeds minder
kon en beperkt werd in mijn
mobiliteit. Ik raakte arbeidsongeschikt en moest mijn drukke
baan in het sociaal domein
opgeven. Omdat ik nog heel
graag iets wil betekenen in de
maatschappij en met mensen in
contact wil blijven, ging ik op
zoek naar vrijwilligerswerk dat
ik kan doen met de beperkingen
die ik heb. Door het vrijwilligerswerk dat ik nu doe help ik
anderen maar kom ik zelf ook
in aanraking met veel mensen.
En dat geeft mij ook weer wat
terug.”
Onafhankelijkheid terug
Naast haar werk voor de koffieochtenden, is Van Noort ook
vrijwilliger bij AutoMaatje: een
vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs minder mobiele
plaatsgenoten vervoeren.
“AutoMaatje biedt ouderen
met mobiliteitsbeperkingen de
mogelijkheid om deel te kunnen
blijven nemen aan het sociale
leven. Zo kunnen ze zelfstandig
reizen. Het biedt mensen de kans
om uit hun woning te komen

en in contact te blijven met
anderen. Dat geeft ze een stukje
onafhankelijkheid terug.”
Samen met een collega onderhoudt Van Noort het contact
tussen de vrijwillige chauffeurs
en de deelnemers. “Mensen die
vervoer nodig hebben kunnen
bij AutoMaatje een rit aanvragen.
Wij zoeken dan een chauffeur
bij die rit. De ritten zijn heel
gevarieerd. We rijden veel naar
het ziekenhuis, de huisarts of
de tandarts. Maar ook voor veel
sociale dingen zoals
familiebezoek, concerten, de
film of het theater.”
Persoonlijke gesprekken
Het terugdringen van de
eenzaamheid begint al op het
moment dat Van Noort een
deelnemer belt. “Naarmate je
dit werk langer doet, heb je
vaker telefonisch contact met
mensen. Je leert ze wat beter
kennen. Soms willen ze bij ons
hun verhaal kwijt en hebben we
hele gesprekken over persoonlijke dingen. Zo hebben we
bijvoorbeeld deelnemers die
hun partner opzoeken in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Op

een gegeven moment stoppen
die ritten omdat die partner
overlijdt. Daar praten we dan
over.”
Mee naar de dokter
Tussen vrijwillige chauffeurs
en deelnemers ontstaan vaak
mooie contacten. “Als iemand
die slecht ter been is en naar
een ziekenhuis moet, dan zet
de vrijwilliger diegene in een
rolstoel. Soms gaat diegene zelfs
mee naar de afdeling of naar
de arts. Bij het winkelen zijn er
ook vrijwilligers die meegaan de
winkel in. Ze kunnen helpen bij
het in de kar doen, op de band
zetten en het inpakken van de
boodschappen. We hadden een
deelnemer die kanker had en in
het ziekenhuis immuuntherapie
kreeg. Een vaste vrijwilliger
bracht deze mevrouw naar het
ziekenhuis en bleef bij haar
tijdens de therapie.”
Van Noort benadrukt dat kleine
dingen al kunnen bijdragen aan
het terugdringen van eenzaamheid. “Let op de mensen in je
eigen omgeving. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand ziek is,
bel dan eens aan voor een kopje
koffie. Het scheelt al heel veel
als mensen het gevoel hebben
dat er naar ze omgezien wordt.”
Oproep vrijwilligers
AutoMaatje Wijdemeren is nog
op zoek naar vrijwilligers die
minder mobiele plaatsgenoten
willen vervoeren. Voor meer
informatie: automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl of bel
035-6947455.

Meer informatie over de koffieochtenden: www.deappelboom.nl

Wijdemeren
informeren
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#mooiWijdemeren

#mijnkerstbootjewijdemeren

@kindengezincoach

Bekendmakingen

In deze krant stond vlak voor de kerstvakantie
een kleurplaat die gevouwen kon worden tot
bootje. Door een foto van het bootje te posten
met #mijnkerstbootjewijdemeren kon er een
prijs gewonnen worden. De winnaars zijn Jinthe
Jedema en Esra Bentvelsen uit Kortenhoef.
Zij ontvangen een mooi knutselpakket.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Meedenken over babbelbankjes

Het dorpenteam zoekt enthousiaste inwoners
die mee willen denken over “babbelbankjes”.
Babbelbankjes kunnen zorgen voor een
gesprek, ontmoeting en verbinding in een
buurt. Hoe deze bankjes er precies uit gaan
zien en waar ze worden geplaatst? Daar
hebben we uw hulp bij nodig! Meedenken
over dit inwonersinitiatief? Meld u aan bij
sociaal makelaar Simone van der Sluijs via
06 52 51 32 24 of s.vandersluijs@wijdemeren.nl.
> Wmo-vervoer naar vaccinatielocatie gratis

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Wil uw kind graag sporten of muziek
maken, maar is er thuis weinig geld?
Misschien kan het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie of het lesgeld voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar
weinig geld is voor sport, dans, muziek of
iets anders creatiefs.

Bijdrage aanvragen

Meer informatie

Een bijdrage kunt u aanvragen via een
tussenpersoon. Dat kan iemand van de
gemeente Wijdemeren zijn, zoals een consulent van het sociaal domein, het sociaal
wijkteam of de buurtsportcoach. Maar ook
de juffen en meesters, een schuldhulpverlener of jeugdhulpverlener. Uw kind kan
na aanvraag vaak al binnen drie weken
beginnen!

Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland vindt u meer informatie over
het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u
vragen of hulp nodig bij het kiezen van een
sport- of muziekles? Neem dan contact op
met Eva Stam van Team Sportservice via
06 27 55 24 20 of
estam@teamsportservice.nl.

Wordt u één van de nieuwe buurtverkenners?
In de Wijdemeerse transitievisie warmte
zijn vier zogenaamde verkenningsbuurten benoemd. In deze buurten is een
overgang naar een duurzaam alternatief
voor aardgas kansrijk. Dit gaan we in de
komende jaren verder verkennen. De
energiecoöperatie Wijdemeren is daarom op zoek naar vier buurtverkenners
die komend jaar minimaal één dag in de
week, samen met bewoners, de nieuwe
warmtemogelijkheden voor de buurt
gaan onderzoeken.
Als buurtverkenner legt u contacten met en
tussen bewoners, mobiliseert u betrokkenheid en kennis en organiseert u buurtavonden
over de warmteoplossingen en de wensen
van de buurt. U werkt, samen met een

buurtgroep van bewoners, nauw samen
met de gemeente, de energiecoöperatie
en andere betrokken organisaties zoals
bijvoorbeeld netbeheerder Liander en
Waternet.

Aanmelden
Woont u in een van de dorpen van Wijdemeren,
bent u minimaal één dag in de week beschikbaar en legt u graag contacten met bewoners?
Wilt u samen de warmtemogelijkheden onderzoeken en bouwen aan een duurzame buurt?
Word dan, tegen een redelijke vergoeding,
buurtverkenner!
We zijn op zoek naar iemand die deze klus als
zelfstandige (ZZP) kan oppakken. Aanmelden
kan via info@ecwijdemeren.nl of bel met
06 12 39 53 94 (Anne-Marie Poorthuis).

Heeft u een Wmo-pas en maakt u gebruik
van het Wmo-vervoer? Dan hoeft u geen
eigen bijdrage te betalen voor de rit naar de
coronavaccinatielocatie. Ook de rit van de
locatie terug naar huis is voor pashouders
gratis. Voorwaarde is dat de vaccinatielocatie
binnen 25 kilometer van uw woonadres
ligt, de gebruikelijke maximale afstand voor
Wmo-vervoer. Op de vaccinatielocatie in
Hilversum kunnen Wmo-pashouders direct
na de vaccinatie in de ‘rustruimte’ vragen
naar de dagcoördinator om de terugrit te
boeken.
>

E-mailservice bekendmakingen

Wist u dat wij sinds 1 juli 2021 alle bekendmakingen van de gemeente zoals omgevingsvergunningen, verordeningen, beleidsregels,
verkeersregels, bestemmingsplannen enzovoort publiceren op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
Wilt u berichten over uw buurt in uw mail
ontvangen? Meld u dan aan bij de
e-mailservice van www.overheid.nl.
>

Zitting centraal stembureau

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komt het centraal
stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om
10.00 uur bij elkaar. Zij beslissen tijdens een
openbare zitting over de geldigheid van de
kandidatenlijsten en de nummering. Deze
zitting is ook digitaal te volgen. De link
hiervoor wordt nog bekend gemaakt. Wilt u
in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)
aanwezig zijn tijdens de openbare zitting?
Meldt u zich dan vooraf aan via verkiezingen@wijdemeren.nl. In het gemeentehuis
zijn de geldende coronamaatregelen van de
Rijksoverheid van kracht.
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Agenda raadsvergadering
Agenda’s
beeldvormende sessie
Datum: 12 mei 2021
Beeldvormende
sessie Omgevingswet
Aanvang: 20.00 uur
Datum: dinsdag 25 januari 2022
Vaste Agendapunten*
Aanvang:
20.00 uur, digitaal
1.Hamerstukken
Opening
Geheim
2.1.Omgevingswet
Actualisatie grondexploitaties 2021
3.2.Sluiting

Bespreekpunten
Beeldvormende
sessie Nota reserves en
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020
voorzieningen,
inzicht
en bekostiging
4. Coronaherstelplan
ondernemers
sociaal
domein
5. Zienswijze voorstel transitiecommissie

Datum: donderdag 27 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

1. Opening
2. Presentatie nota reserves en voorzieningen
3. Presentatie inzicht in bekostiging sociaal
domein
4. Sluiting

1. Opening
2. Gesprek met de burgemeesters Mol en
Broertjes
3 Presentatie over de outsourcing ICT
4. Sluiting

Bekendmakingen
>

Bouwen
en wonen
Aangevraagde
omgevings-

vergunningen
Ankeveen

Aangevraagde
omgevings->Cannenburgerweg
59d:
uitbreiden bedrijfshal
vergunningen
(25.04.21)
Ankeveen
’s-Graveland
Herenweg 14:2:vervangen
dakkapel,
-- Kininelaantje
plaatsen 3bestaande
padelbanen
(02.05.21)
zaakkenmerk Z.69847
(30.12.22)
- Noordereinde
32: realiseren
schuur (28.04.21)
- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef

- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen dakkapel,
Kortenhoef
zaakkenmerk
Z.70018voorgevel
(11.01.22) (22.04.21)
- Kerklaan
10: wijzigen
Hoflaan 64:
-- Kerklaan
22:plaatsen
plaatsendakkapel,
schuur (30.04.21)
zaakkenmerk Z.69968
(08.01.22)
- Kortenhoefsedijk
82: plaatsen
dakkapel (21.04.21)
Oranjeweg
67:
maken
uitbouw,
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingszaakkenmerk
Z.69924
(05.01.22)naar wonen
plan
voormalige
ijsclubkantine

(26.04.21)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden dakkapel
Loosdrecht

en nokverhoging
en aanpassen
gevelopening,
- Industrieweg
32: vergroten
hoofdgebouw
zaakkenmerk
Z.69989
(10.01.22)
(21.04.21)
T.h.v. Voorstraat 7: afwijken240a:
bestemmingsplan
-- Nieuw-Loosdrechtsedijk
aanleggen
t.b.v. Lentespektakel
2022,
platformen
(22.04.21)
zaakkenmerk
Z.69860 (01.01.22)
- Rading
46a: vernieuwen
dakopbouw en gevels
(23.04.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer
035. U kunt geen bezwaar
Nederhorst
den14Berg
maken
tegen
een
aanvraag
- Dammerweg 71: plaatsenomgevingsvergunning.
dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
> Verleende omgevingsvergun(03.05.21)
ningen
(reguliere
procedure)
- Overmeerseweg
74: verbouwen
schuur (20.04.21)

Loosdrecht

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: vervangen
foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
boothuis, zaakkenmerk Z.69044 (03.01.22)
bezwaar maken tegen een aanvraag.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa,
zaakkenmerk Z.65289 (03.01.22)
-> Trekpad 19: aanleggen natuurvriendelijke
Verleende omgevingsvergunoevers, beschoeiing, steigers en vlonders,
ningen
(reguliere procedure)
zaakkenmerk Z.69175 (11.01.22)

’Breukeleveen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland

Verlenging
beslistermijn
- Noordereinde
327:
slopen woning met
bijgebouw (03.05.21)
>

Nederhorst den Berg

- Dammerweg 40: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.69184 (10.01.22)
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met
Burgemeester en wethouders hebben de
overkapping (04.05.21)
beslistermijn van de volgende aanvragen met
Loosdrecht
zes weken verlengd:
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

Kortenhoef

8. Sluiting

Metropoolregio
Datum:
woensdagAmsterdam
26 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

Overig
Beeldvormende
sessie gesprek met de
6. Vragenhalfuur
burgemeesters
Mol en Broertjes over de go7. Moties van
Vreemd
aan de
vernance
de regio
enagenda
outsourcing ICT

villa’s (50m2) (04.05.21)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
(55m2) (04.05.21)
Melding
-> Bloklaan
22a Activiteitenbesluit
BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
milieubeheer
(70m2) (04.05.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
‘s-Graveland
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets- Franse
Kampweg
2: veranderen
bedrijf,(28.04.21)
huis voor
groepswoningen
ouderen
Z.49825
- zaakkenmerk
naast Nieuw-Loosdrechtsedijk
203 en naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
Informatie
bomen (29.04.21)
Tegen
een melding kan geen
worden
- Oud-Loosdrechtsedijk
113cbezwaar
B3 en O8:
gemaakt.
Informatie
kan(22.04.21)
worden verkregen bij
vervangen
damwand
de
Omgevingsdienst
Flevoland
& Gooi (22.04.21)
en
- Ruysdaellaan
28: plaatsen
dakkapel
Vechtstreek
(088)
63 33 000.
- Taxuslaan telefoonnummer
8: plaatsen dakkapel
(22.04.21)

Burgermeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.30 van
de Wet ruimtelijke ordening
> Verleende
omgevingsvergunen
Afdeling (uitgebreide
3.4 van de Algemene
wet bestuursningen
procedure)
recht bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering
van 18 november 2021 het “bestemLoosdrecht
mingsplan
Het Achtererf”,9:
heeft
vastgesteld.
- Oud-Loosdrechtsedijk
restaureren
(van de

deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

Plan
- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

Op
het perceel
worden
36 wooneenheden
interieur,
achteren linker
zijgevel en
met
bijbehorende
infrastructuur
gebouwd.
toevoegen
dakramen
(28.04.21)
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan
Kernen Ankeveen,
Kortenhoef
Voor het indienen
van beroep:
zie kader.en
Nieuw-Loosdrecht.

Inzage
> Bestemmingsplan Eilandseweg
Het
met bijbehorende
10 bestemmingsplan,
ws 02 – woonschip,
Nederstukken,
ligt
vanaf
19
januari
2022 gedurende
horst den Berg is onherroepelijk
zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
Burgemeester en wethouders maken overeenwww.ruimtelijkeplannen.nl
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde(NL.IMRO.1696.BP8100Aerf2020-on00).
ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet beIn verband met de maatregelen rond het
stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad
coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet
van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde
worden ingezien op het gemeentehuis.
herziening van het “Bestemmingsplan EilandDesgewenst kunt u de stukken ook digitaal
seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den
opvragen via info@wijdemeren.nl.
Berg, onherroepelijk is geworden.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
Een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft
beroep ingesteld bij de Raad van State.
gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten
Plan
kan worden dat hij/zij dit niet heeft gedaan, kan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
gedurende de termijn van terinzagelegging tegen
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
schip af te meren.
State, postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
Het plangebied is gelegen in het buitengebied

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

19 januari 2022

op dit perceel bestaande recreatieappartementen naast het recreatief gebruik permanent bewoond kan worden. Het plangebied is gelegen
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verblijven, neem
dan
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recreatieverblijven.
kanvaststelling
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www.ruimtelijkeplannen.nl. 14
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Voorlopige voorziening

> Bestemmingsplan
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werking,
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In dat geval
treedtdat
hetde
bestemmingsplan
- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21) diend.
bestuursrecht
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door gemeenteniet
werking
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verzoek2021
is beslist.
raadinvan
Wijdemeren
vast-

> Bekendmaking van het beNederhorst
den Berg
stemmingsplan
Achte- (22.04.21)
- Wilgenlaan 2: plaatsenHet
twee dakkapellen
rerf op het perceel achter de
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73-87
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
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raadsvergadering
wordtkunt
digitaal
uitgezonDe
sessies
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den en kunt via:
u volgen via de website:
meeluisteren
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad‘live’).
‘live’)
(tabblad

gestelde herziening van het “Bestemmingsplan
Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Berg onherroepelijk is geworden.

Verkeer

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
> Verkeersbesluiten
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Kortenhoef
Plan

-Het
T.h.v.
Meenthof 59: opheffen
bestemmingsplan
maakt gereserveerde
het mogelijk om
gehandicapten
parkeerplaats
GPP met te
het
op dit perceel
afgemeerde(bij
woonschip
aanvrager)en
(06.01.22)
vervangen
daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied
Persoonsregistratie
van
de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
>Inzage
Voornemen ambtshalve uitHet bestemmingsplan,
bijbehorende stukken,
schrijving
uit demet
Basisregistratie
kan worden ingezien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
personen
(BRP)

Op
grond van herziening
artikel 2.38 t/m Bestemmings2.43 en 2.47 van de
> Partiële
wet
Basisregistratie
PersonenLoosdrecht
(BRP) zijn inwoners
plan
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verplicht
hun verhuizing door te geven en
2013 Oud-Loosdrechtsedijk
243 is
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te verstrekken. Van onderstaand(e)
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van de wet BRP heeft het college van burgemeester
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
en wethouders het voornemen het adres ambtsbestuursrecht bekend dat de door gemeentehalve te wijzigen in de Basisregistratie.
raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het Partiële herziening
Het betreft de volgende personen:
Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht
- H. van den Broek, geboren 05 oktober 1942
onherroepelijk is geworden.
wordt per 10 januari 2022 uitgeschreven naar
Land Onbekend
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
- M.G. Schouten, geboren 11 juli 1965 wordt per
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
10 januari 2022 uitgeschreven naar Land
beroep ingesteld bij de Raad van State.
Onbekend

Plan
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DA Utrecht)
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.
Hoger
beroep
indienen

Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na publicatie
Beroep
indienen
van het besluit een
gemotiveerd
beroepschrift
een
Belanghebbenden
kunnen
binnen zes
weken na heten/of
verzenden
van
het besluit
een gemotiveerd
beroepschrift
indienen
bij de
verzoek
om voorlopige
voorziening
indienen
bij de Raad
rechtbank
Afdeling Bestuursrecht,
van State,Midden-Nederland,
afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Hugo help ons vooruit!

Hoger beroep					
boodschappentasaffaire

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ingezonden brief

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

Bouwen op grond waar tot nu
toe niets stond stuit zowel ver
terug in de geschiedenis als tot
op de dag van vandaag op tegenstanders, ook in Wijdemeren. Onterecht, want we leven
in een moderne tijd met zoveel
meer mensen en zoveel meer
wensen. Terecht, je bouwt immers voor altijd, vrijwel onomkeerbaar. Iets om heel goed
over na te denken dus. Maar er
is een schrijnende woningnood
en een woningvoorraad die onvoldoende past bij de samenstelling van de inwoners van
Wijdemeren. Veel grote huizen,
weinig betaalbare woningen
voor starters en senioren. Dit
vraagt om creativiteit, ludieke
woonvormen en flexibiliteit. En
die zijn er in onze dorpen, denk
aan oude schuren, hooibergen
en bedrijfsgebouwen waar-

In samenwerking met

van de oorspronkelijke functie
verloren is gegaan. Of grote
geschikte huizen opdelen, een
boerderij of een heus kasteel.
DorpsBelangen houdt van ludieke originele oplossingen en
zal initiatiefnemers zo mogelijk
altijd steunen. Met heel ons
hart vragen wij de buren en
omgeving van aanvragers met
alternatieve woonplannen hier
welwillend en open tegenover
te staan, om met elkaar mee te
denken en het elkaar als mens
ook gewoon te gunnen. Op die
plekken staat al bebouwing en
zorgt vernieuwing dikwijls ook
voor een opwaardering van de
omgeving.
Toch kan de gemeente hier extra hulp gebruiken nu provincie
Noord-Holland de randen van
onze dorpen als Bijzonder Pro-

vinciaal Landschap (BPL) heeft
aangemerkt. Daarbij hebben
we te maken met de PFAS en
stikstof-crisis dat bouwen stevig aan banden legt. We moeten simpelweg naar mogelijkheden blijven zoeken, immers
met vele kleine stapjes komen
we ook vooruit.
En we hebben nu Hugo de
Jonge(!) onze kersverse minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. Hij lijkt
mij ‘open minded’ genoeg. College van Wijdemeren stuur een
uitnodiging naar Den Haag;
‘Hugo, zijne excellentie, kom
op de koffie en help ons vooruit!’
Patricia IJsbrandij,
DorpsBelangen

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Klapbrug
Deze foto uit ongeveer 1880 laat een trotse familie Boeschoten zien die voor hun
nieuwe ‘Logement Boeschoten’ staan
op de Cannenburgerweg 1 te Ankeveen
die toen overigens nog ‘Ankeveense
Rade’ heette. Links voor zien we mevr.
Boeschoten met drie dochters en bij de
wagen vader en zoon Boeschoten. Het
pand dat nu een gemeentelijk monument
is kennen we misschien beter als ‘garage Neef’. Op het bijbehorende terrein
gaan nu een groot aantal nieuwe woningen ontwikkeld worden. Als we een kijkje
nemen in de ‘Gooi en Eemlander’ van
25 april 1874, dan begrijpen we waarom de familie Boeschoten zo trots was.
Een bericht namelijk over een enorme
brand, misschien wel de ergste die onze
gemeente ooit heeft getroffen zij het wat
betreft grootte dan, want er vielen geen
menselijke slachtoffers te betreuren. In
slechts anderhalf uur tijd brandde hier de
stalhouderij, het logement en de boerde-

rij van de familie Boeschoten volledig af,
alsmede de naastgelegen smederij en
de woning van ene mijnheer Reesink, de
wagenmakerij met grote voorraad hout
en woning van Van der Pauw en een
boerderij van de heer Eyma met 2 woningen , 5 schuren en 5 hooibergen. Verloren gingen voorts 17 stuks rundvee en
7 paarden, 11 rijtuigen en een lijkkoets
en niet minder dan 80.000 stuks turf. De
totale schade bedroeg maar liefst 30.000
gulden. Belangrijker is te vermelden dat
de aanwezige brandweer erin slaagde
de tegenover deze huizen bij de Vaart
staande houten schuur te bewaren. Het
moet waarlijk een inferno geweest zijn.
Men heeft nooit een toedracht kunnen
vaststellen. De huizen, vaak met rieten
dak, en de hooibergen brandden zo fel
dat om half vier ‘s-nachts alles al door
het vuur was verteerd. Met deze wetenschap in het achterhoofd is dit wel een
heel bijzondere familiefoto.

Ingezonden brief
Terwijl de zaak onder de rechter was openbaarde de gemeente de aanschaf en/of het
bezit van een zeer dure auto/
motor. Omgekeerd kon de advocaat van deze als frauduleus
aangemerkte mevrouw niets
ten nadele van de gemeente
openbaar maken. Het was immers in geheim overleg met
de raad besproken? Netjes
handelen is in onze rechtsstaat

evenwichtig van beide kanten
informatie openbaar maken,
radiostilte betrachten. Hier was
de balans zoek. Het beste is
dat de transcriptie van de besloten vergadering transparant
openbaar wordt. Pas dan kan
de pers evenwichtig hoor én
wederhoor toepassen lijkt mij.
Wim van Oudheusden,
op persoonlijke titel

Welke partij waagt zich aan
Nederhorst Noord?
Ingezonden brief
Welke kant willen CDA, DB,
VVD en D66 op, nu in de provinciale vergadering Ruimte,
wonen & Klimaat de mailwisseling tussen gedeputeerde
Loggen en KB-wonen te vinden
is. KB-wonen, de ontwikkelaar,
laat er geen gras over groeien.
Zij proberen met de toezegging
3 Ha grasland om te toveren
tot grasland, de gedeputeerde in de maling te nemen: ‘we
bouwen eerst 7 ha. vol, dat is
beter voor de weidevogels’
is hun motivatie! Deel uit de
mailwisseling, te vinden in de
provinciale RWK vergadering
van 10 januari 2022. ‘Vooralsnog weet KB-wonen de gedeputeerde niet te overtuigen, 3
ha. blauw/groen gras maakt in
Haarlem geen indruk. Gedeputeerde komt met de suggestie
om eerst plannen te maken die
binnen z.g. stedelijk gebied liggen en vindt bouwen in de Horn
en Kuijerpolder overbodig.’ De
grote vraag is nu: welke partij durft het, met de naderende verkiezingen, nog aan om
groen licht te geven voor Nederhorst Noord. Van een aantal

partijen is bekend hoe zij daar
tegenover staan: De Lokale
Partij heeft te kennen gegeven
dat zij mordicus tegen Nederhorst Noord zijn. Ook PvdA/
GL zijn fel tegen. Ook de CU
-als toekomstige partij- is geen
voorstander. Maar wat doet het
CDA? Blijven zij het plan steunen? Zijn agrarische belangen
verruild voor het belang van
één projectontwikkelaar? Alles
onder de noemer ‘bouwen voor
onze kinderen’ terwijl bij een
dergelijk plan 80% van de woningen, naar zoekenden buiten
de gemeentegrens gaat? En
wat wordt de keus van D66 nu
zij optrekken met de eenmanspartij ‘Nieuwe Democratie’, die
altijd z’n afkeer over Nederhorst Noord heeft uitgesproken? Op 14/15/16 maart is de
keus is aan de kiezer. Behouden we het dorpse karakter
van NHDB of gaat het open
landschap teloor aan de wil van
één speculant?
Gert van der Vliet,
Landschapsbehoud Nederhorst

Dat is handig
WIJDEMEREN
Er is een handige site voor
mensen met houtkachels
en open haarden.
Inmiddels weet iedereen wel
dat houtstook schadelijk is
voor het milieu en de gezondheid van de buren. Het advies
is dan ook ‘Niet stoken bij mist

of windstil weer’. Maar niet iedereen snapt precies wat dat
betekent. Op www.stookwijzer.
nu zie je in één oogopslag of
de weersomstandigheden te
ongunstig zijn om te stoken. Je
hoeft alleen maar je postcode
in te voeren en je krijgt meteen
advies. Fijn voor u en uw buren.
M. van den Broek
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Boeken, Baby- & kindercadeautjes Overlijdenspiek leidt tot				
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
ongewenst uitstel van uitvaartenWEE
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

NIEUWS VOOR AN

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

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

REGIO
Uitvaartondernemer Monique Houtzager van In
Memoriam Uitvaarten te
Weesp krijgt sinds twee
maanden tweemaal zoveel overlijdensmeldingen
binnen als daarvoor. Door
de huidige, nog onverklaarbare overlijdenspiek
zijn de crematoria in deze
regio overvol. Daardoor
kunnen crematies op dit
moment niet plaatsvinden
binnen de zes werkdagen
die de wet als maximum
stelt.
“Dat betekent dat ik steeds
vaker via de regionale GGDarts en de burgemeester van
de gemeente van overlijden
uitstel
moet
aanvragen”,
vertelt Monique. “Het uitstel varieert van een tot drie
werkdagen. Hierdoor vinden
uitvaarten soms pas, inclusief
een weekend, elf dagen na
het overlijden plaats. Van collega-ondernemers hoor ik niet
anders. Dat crematorium Den
en Rust in Bilthoven al maandenlang gesloten is vanwege
een verbouwing help in deze
natuurlijk ook niet mee. De
toename van de huidige, onverklaarbare stijging van het
aantal overlijdens betekent
voor uitvaartbegeleiders een
race tegen de klok. We maken werkdagen van meer dan

twaalf uur, want natuurlijk willen wij nabestaanden die ons
benaderen zo goed mogelijk
bedienen.”
Oorzaak
overlijdenspiek
onbekend
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
bevestigen de huidige oversterfte. De afgelopen twee
maanden blijken er landelijk
wekelijks bijna negenhonderd mensen meer te zijn
overleden dan normaal. De
oorzaken van deze oversterfte moeten nog nader onderzocht worden, maar het ziet
ernaar uit dat deze niet alleen
te wijten is aan de coronapandemie.
Gevolgen voor nabestaanden
Duidelijk is dat de overlijdenspiek vervelende gevolgen
heeft voor de nabestaanden,
constateert Monique: “Soms
krijg ik zoveel aanvragen tegelijk dat ik nabestaanden
helaas moet doorverwijzen
naar een andere uitvaartondernemer. Dat doe ik alleen
in het uiterste geval, en alleen
omdat ik anders mijn kwaliteit
van werken niet meer kan garanderen. Gelukkig begrijpt
men dat. Maar omdat het nu
overal druk is, kan het zomaar zijn dat nabestaanden
meerdere
uitvaartonderne-

mers moeten bellen voordat
de melding van overlijden
van een dierbare wordt aangenomen. Dat is natuurlijk
verschrikkelijk.”
Monique
ziet wel een mogelijkheid om
deze ongewenste situatie te
voorkomen: “Als nabestaanden nog geen voorbespreking
met mij hebben gehad om de
uitvaartwensen te bespreken,
maar wel graag willen dat ik
de uitvaart verzorg, dan raad
ik hen aan om al vóór het aankomende overlijden contact
met mij op te nemen. Dan kan
ik hier al in een vroeger stadium tijd voor reserveren.”
Waardig en persoonlijk afscheid
Monique wijst erop dat de coronaregels nu al bijna twee
jaar grote invloed hebben
op de uitvaart en de periode
erna. Daar komen de nare
gevolgen van de oversterfte
nog eens bovenop. Dat vindt
Monique schrijnend. Vanzelfsprekend blijft ze met de nabestaanden meedenken hoe
er, ondanks alle maatregelen
en ontwikkelingen, een zo
waardig en persoonlijk mogelijk afscheid georganiseerd
kan worden. Afscheid nemen
kun je immers maar één keer
goed doen en is belangrijk
voor het rouwproces dat daarop volgt.
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In aantocht, de 12 uur van Ankeveen
WEEKBLADWIJDEMEREN

9 juli 2022 de 3e editie plaatsANKEVEEN
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
vinden.| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
De
12-uur
van Ankeveen
is | KORTENHOEF
een roei-evenement voor
Sponsoring
het goede doel. Teams van
De dag zal in het teken staan
12 personen (minimaal 4
van zoveel mogelijk geld opdames) roeien 12 uur lang
halen voor de goede doelen
over de Ankeveense plaswaar de teams voor roeien.
sen. Dit alles vindt plaats
Tijdens de 12 uur zal de orop het terrein van de Anganisatie diverse activiteiten
keveense IJsclub. De goeorganiseren voor het toegede doelen moeten breed
stroomde publiek, om zo extra
gedragen zijn of specifiek
geld op te halen voor de goede
bijdragen aan het dorp Andoelen. Op het podium in de
keveen.
tent zullen gedurende de hele
Derde editie vindt na zes dag verschillende optredens
plaatsvinden. Tevens zal er elk
jaar plaats
Na het daverende succes van uur een andere presentator de
11 en 6 jaar geleden, organi- microfoon oppakken om het
seert ‘Stichting Oranje Festi- geheel aan elkaar te praten
viteiten Ankeveen’ (SOFA) dit en zal er in de loop van de dag
jaar opnieuw de ‘12-uur van een veiling plaatsvinden.
Ankeveen’. De vorige editie
was in 2016 en aanvankelijk De opbrengst hiervan komt uiwas het de bedoeling deze na teraard geheel ten goede aan
5 jaar in 2021 opnieuw te or- de goede doelen. Het is de
ganiseren. Helaas is vorig jaar bedoeling dat de teams op de
besloten om het evenement te dag zelf gesponsord worden.
verplaatsen, omdat Covid19 Er komen bakken om geld in
roet in het eten gooide. Dit jaar te zamelen bij het startgebied.
kan alles hopelijk wel door- Zuilen met ballen geven aan
gaan. Als alles meezit, zal op hoeveel rondes er zijn geroeid
In samenwerking met

FOTO: De start in 2016

door de teams.
Aan het einde van de dag zal
de organisatie de balans op
maken en de opbrengst van
alle activiteiten verdelen over
de goede doelen waarvoor de
teams hebben geroeid.

Inschrijven
In de loop van volgende maand
zal er in het Weekblad Wijdemeren een inschrijfformulier
te vinden zijn voor de aanmelding van de teams. Er is ruimte voor 20 teams. Bij aanmelding is de volgende informatie
van belang: een teamnaam,

het goede doel waarvoor jullie roeien en een teamleider.
Hierbij dus alvast een stukje
huiswerk voor de teams, zodat
er snel aangemeld kan worden
bij opening van de inschrijving.
Let op: vol=vol. Hou het Weekblad Wijdemeren in de gaten!

bekijken, je blijft toch op jezelf
aangewezen, als er een bal
snoeihard op je af komt. Inmiddels heb ik begrepen, dat je

zo’n bal gewoon aan je voorbij
kunt laten gaan. Terugkomend
van het glas is het een punt
voor jou.

Pröpper met pensioen
Door: Cor Winkel

In de krant lees ik dat profvoetballer Davy Pröpper
van PSV het bijltje er bij
neer heeft gegooid. Geen
wereldnieuws natuurlijk.
Maar persoonlijk waarschijnlijk een drama. Pröpper geeft aan, dat hij zich
niet meer thuis voelt in de
sport. Hij heeft het plezier
in het voetbal verloren.
Journalist Thomas Borst
tekende op, dat hij het lastig vond ‘de discipline op
te brengen, die nodig is om
optimaal te presteren’.
Pröpper is een dertiger. Dan
al je plezier in voetbal verliezen. Zo jammer. En wat een
stijlvolle sympathieke speler.
Ergens is er iets misgegaan.
Toen ik zes of zeven jaar was,
kreeg ik voor Sinterklaas voetbalschoenen en nog steeds
trap ik tegen een balletje. Tot
voor kort op een groot veld
en elf tegen elf. Daar ben ik
onlangs mee gestopt, toen ik
door de benen werd gespeeld,
tijdens de spaarzame minuten,

die mij waren toebedeeld, als
veteraan op zijn retour. Na afloop bedankte hij me. Zo kon
hij zijn zoon, die langs de lijn
stond, laten zien, dat hij nog
steeds goed kon voetballen.
De man was een vijftiger. Tegenwoordig speel ik een hele
wedstrijd (maar nu even niet)
op een half veld, zeven tegen
zeven en met plezier. Niet alleen intensiever maar ook tactischer. Het heeft iets weg van
zaalvoetbal.
Naarmate je ouder wordt, lijkt
het wel of de ballen steeds
kleiner worden. Speelminuten
worden nu ook gemaakt met
tennis en voor een aantal maten is het balletje zo mogelijk
nog kleiner. Het golfspel of
tafeltennis voor mensen, die
daarna nog tijd over hebben.
Wat in tijden van coronapandemie het echte ‘Zwitserleven
gevoel’geeft, is het padel voor
pensionado’s. Na een uurtje
padel ben je herboren. De vrijheid om lekker te ballen in de
buitenlucht. Ideaal ook voor
zelfstandigen zonder personeel, die zich even van het

scherm willen bevrijden.
De hamvraag is natuurlijk:
‘Wat is nu eigenlijk leuker
tennis of padel’. Die vraag
kreeg ik voorgeschoteld in de
kleedkamer met de voetballers, toen het van corona weer
even mocht. Ze hadden nog
nooit een padelracket gezien.
Toevallig zat ie in mijn tas. Het
racket lijkt in de verte op een
gevulde kleine koekenpan,
maar dan met gaten. Het geluid, dat ontstaat, als je de bal
er een klap mee geeft, is het
beste te vergelijken met wat
je vroeger hoorde, als je moeder matten aan het uitkloppen
was. Voor direct omwonenden
reden voor bezwaarschriften,
maar bij TV Westerveld heb je
daar geen last van.
Blijft de vraag wat nu leuker is.
Toen in de kleedkamer kwam
ik er niet echt uit. Mijn antwoord bleef onbevredigend. Ik
kon geen duidelijke voorkeur
uitspreken. Het hangt er, denk
ik, een beetje van af hoe goed
je er in bent of wordt. Je kunt
nog zoveel YouTube filmpjes
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Betrekkelijk goed nieuws
afgelopen vrijdag toen bekend werd dat alle leeftijdscategorieën weer mogen
trainen en onderlinge wedstrijden spelen. En daar
werd zaterdag direct gretig
gebruik van gemaakt.

Vanaf 9.00 uur waren alle velden bezet en dat was een mooi
gezicht. Op zondag waren gelukkig ook de 35+ teams weer
terug. Op 25 januari wordt duidelijk of er meer mogelijk is.
Dat zou voor de B-categorie
betekenen dat de competitie
hervat wordt. De KNVB mikt
ook op de hervatting in het

weekend van 29/30 januari.
Voor de SVSCup35+ lijkt de
volgende speelronde ook
haalbaar. Deze staat gepland
voor vrijdagavond 4 februari.
Opgeven kan via theoandriessen@casema.nl
Het meest recente en rele-

vante nieuws over wat wel en
niet kan en mag, staat op onze
website. Het gaat vooral om de
maatregelen van overheidswege en de gevolgen hiervan
voor wedstrijden, trainingen,
bezoek aan het complex etc.
De winnaar van de vorige week
gehouden winterstopquiz was

S.V. ’s-Graveland rondt LED-project af
‘S- GRAVELAND
Het doel om zelfvoorzienend te zijn in energie
heeft met de realisatie
van de LED-verlichting op
speel- en trainingsveld 3
een nieuwe impuls gekregen. Hiermee zijn alle velden met een lichtinstallatie
voorzien van LED-verlichting.
Bestuurslid accommodatiezaken Mark Jans: “De verlichting
is uitgerust met een zogenaamd Perfect Play systeem
dat de lampen op verschillende duurzame manier ingesteld
kunnen worden. Er is een trainingsstand en een stand voor
de wedstrijden. Daarnaast een
comfortstand om direct na

een training of wedstrijd terug
te schakelen en met minder
sterkte en dus verbruik de materialen op te ruimen. Trainers
kunnen dit zelf via een app op
hun mobiele telefoon regelen.”
Naast de 200 zonnepanelen
die al vanaf 2013 op de daken van de kantine (80) en de
kleedaccommodatie (120) liggen zijn ook de 35 LED- panelen een duurzame investering.
Een flinke financiële investering bovendien. “We hopen
deze investering snel terug te
verdienen, maar dat is niet het
allerbelangrijkste. Het gaat om
het milieu en daarmee onze
toekomst”, besluit een trotse
Mark Jans.

Avondvierdaagse Kortenhoef zoekt hulp
KORTENHOEF
2021 is achter de rug. Het
was het tweede jaar waarin
de Avondvierdaagse niet
mogelijk was. Wij hopen
dat dit jaar de Avondvierdaagse Kortenhoef weer
gelopen kan worden. Het
evenement staat gepland
van dinsdag 17 t/m vrijdag
20 mei 2022.
De Avondvierdaagse kan niet
zonder vrijwilligers. Gelukkig
kunnen we terugvallen op een
aantal enthousiaste mensen.
Toch zijn we altijd op zoek naar
nieuwe krachten; naar evenementenverkeerregelaars
en
bestuursleden. Deze hulp is
onmisbaar om de Avondvierdaagse in 2022 te laten slagen. Het klinkt hard, maar als

het ons niet lukt om voldoende vrijwilligers te mobiliseren,
dan betekent dit het einde van
de Avondvierdaagse in Kortenhoef. Dus denkt u er eens
over na. Wilt u één, twee, drie
of misschien wel alle vier de
avonden helpen als verkeersregelaar? Elke hulp is welkom!
U moet dan rekenen op een
inzet van 18.00 tot 21.00 uur.
Of als administratie u beter
ligt, dan is een bestuurstaak
wellicht iets voor u. Neem voor
meer informatie contact op
met Pieter Luijer. Dat kan telefonisch (06-11436172) of per
mail (pluijer@live.nl). Graag
een reactie voor 17 februari.
Met wat extra enthousiaste
handen kunnen we de Avondvierdaagse blijven organiseren.

Tasjesbibliotheek weer van start
KORTENHOEF
Hoera! De Tasjesbibliotheek

is weer iedere dinsdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur open

in De Blinker aan de Parklaan
te Kortenhoef.

WEE

het team Sherlock Homies van
teamcaptain Daan Schouten.
VOOR AN
Hij vergaarde met zijnNIEUWS
teamgenoten de meeste punten en
mag het prijzenpakket tegemoet zien.
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Natuurmonumenten strijdt tegen stikstof
WEEKBLADWIJDEMEREN

kwetsbare planten. Het mateKORTENHOEF
| NEDERHORST
NIEUWS
ANKEVEEN |(langs
‘S-GRAVELAND
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
riaal wordt
met vrachtwagens
In
de VOOR
Suikerpot
de | KORTENHOEF
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Voorkom escalatie van problemen met de buren
REGIO
Een op de vier Nederlanders ergert zich wel eens
aan zijn of haar buren.
Een deel van deze ergernissen escaleert en mondt
zelfs uit in een burenruzie.
Buurtbemiddeling kan er
dan voor zorgen dat de buren met elkaar in gesprek
gaan en samen tot een
oplossing komen. Maar
hoe mooi zou het zijn als
de escalatie voorkomen
kan worden? Buurtbemiddeling organisaties in
heel Nederland, waaronder Versa Welzijn, sloegen
de handen ineen voor een
landelijke campagne met
informatie en tips om zelf
op een effectieve manier
het gesprek aan te gaan.
Dat is makkelijk praten.
Vijf stappen
De campagne is gestart op 12
januari met de lancering van
de website www.datismakkelijkpraten.nl. Op de website
staan vijf stappen die je kunt
nemen om tot een constructieve oplossing te komen: blijf

kalm, kies het juiste moment,
leg uit wat het met jou doet,
zoek naar een oplossing waar
jullie allebei tevreden mee zijn
en maak duidelijke afspraken. Naast een video zijn er
posters, flyers en social media posts die de boodschap
van de campagne versterken.
Daarnaast geven buurtbemiddelaars uit het hele land tips
door middel van persoonlijke
vlogs onder de hashtag
#datismakkelijkpraten.

‘DAT IS
MAKKELIJK
PRATEN’
Marianne Grooten, coördinator buurtbemiddeling Zwolle
en lid van het campagneteam
licht toe: “Met de campagne
willen we ervoor zorgen dat
mensen zich bewust zijn dat
een gesprek pas effectief is als
je dat op de juiste toon en op
het juiste moment inzet. Het
heeft namelijk geen zin om in
het heetst van de strijd het gesprek aan te gaan. Je vervalt

dan in verwijten en dat werkt
niet probleemoplossend.”
Versa Welzijn Buurtbemiddeling
Versa Welzijn biedt kosteloos

bemiddeling aan bij burenconflicten in de gemeenten Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp.
Wilt u meer weten over onze
buurtbemiddeling? Kijk dan op

www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling of bel met 035 623
11 00.
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10 jaar Sil Smit Tweewielers
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
‘Fietsen is mijn leven’, zegt
Berger Sil Smit. Deze week
bestaat zijn fietszaak 10 jaar,
een decennium waarin veel
gebeurde.
Op 17 januari 2012 begon Sil
met zijn tweewielers. “Ik ben
al vanaf m’n 14e bezig met
de fietsen. Op m’n 22e zag ik
kans om een eigen zaak te beginnen. Want het ondernemen,
zelf iets bedenken en dan
vervolgens opzetten als een
bedrijf, daar zit m’n drive. Dat
vind ik een uitdaging.” De eerste 4 jaar trok de Berger erop
uit met een bus die diende als
werkplaats. Een klant belde en
Sil kwam langs om een band
te plakken of ander onderhoud
te plegen, een mobiele fietsenmakerij dus. En nog steeds
speelt de bus een belangrijke
rol in z’n tweewielersfirma.
Maar het werken met fietsen
werd alleen maar uitdagender.
Neem alleen al de enorme opkomst van de elektrische fiets.

“Vroeger was dat een vervoermiddel voor senioren, vandaag
de dag algemeen in de mode.”
Voor woon-werkverkeer, dagjesmensen, jongeren hebben
een transportfiets met extra
power en er zijn zelfs sportieve wielrenners die graag hun
clubje bij willen houden, met
een hulpmotortje.

SERVICE,
KWALITEIT
EN BELEVING
Daarnaast ziet Sil Smit een
groei in de aangepaste fietsen
voor mensen met een beperking, dan moet je denken aan
duofietsen, rolstoelfietsen en
driewielers, allemaal zware
modellen, ook met elektrische
ondersteuning. Niet alleen kan
Smit Tweewielers uit voorraad
verkopen aan instellingen, ook
zijn er steeds meer particulieren die gebruik willen maken
van een driewieler. Die mag je
natuurlijk thuis wel testen met
een proefritje.

Kinderpagina
Raadsel:
Wat moet stuk zijn, om te kunnen gebruiken? (een ei)

Sneeuwpop zonder sneeuw?
Verzamel toiletrollen, zorg dat
je er een flinke stapel hebt. Vul
de rolletjes met watjes en plak
ze zoals op de foto. Nu heb
je een sneeuwpop. versier je
sneeuwpop en zet hem voor

het raam. Het is leuk om een
waxinelichtje op batterij als
neus te gebruiken. Stuur een
leuke foto naar redactie@
dunnebier.nl met onderwerp
‘sneeuwpop’, misschien plaatsen we je inzending eerdaags
in de krant.

WEE

Sportfietsen
Sils grote passie ligt bij de
sportfietsen. Daarin heeft hij
een grote klantenkring opgebouwd die graag het allerbeste wil hebben op dat gebied.
Hij heeft zakelijke relaties met
bekende sportmerken en kan
voor elke klant een fiets geheel op maat aanmaken. “Ook
hier moet je steeds meegaan
met bepaalde wensen, maar
de klant wil daarvoor graag in
de buidel tasten. Want ik heb
fietsen uit het kwalitatief hogere segment.”
Veranderingen
Inmiddels heeft Smit Tweewielers een eigen pand aan de
Middenweg, maar nog steeds
heeft Sil een gratis haal- en
brengservice door het hele
Gooi en omstreken. De jonge
ondernemer kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen
10 jaar. Toen hij z’n rug brak
in augustus 2020 heeft-ie veel
lieve gezondheidswensen gekregen. Daar wil hij iedereen
van harte voor bedanken. Hij
is gelukkig weer helemaal her-
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steld. Ook familie en vrienden
verdienen een pluim voor hun
onvoorwaardelijke steun. Het
valt niet mee met een zelfstandig ondernemer in je directe
omgeving. Zijn eenmanszaak
heeft versterking gekregen,
sinds 1 januari werkt Jurrian
Blom als ervaren kracht mee.
Nieuw is de verhuur van elektrische fietsen voor B&B ’s die
je online kunt bestellen. Evenals de vernieuwde website:
silsmittweewielers.nl met een

vernieuwde huisstijl. “Er staan
dit jaar nog grote veranderingen te wachten, waarvan je
zult opkijken”, sluit de jubilaris
af. Op naar het zilveren jubileum.
Sil Smit Tweewielers, Middenweg 77, Nederhorst den Berg;
06- 23 66 25 96.
Sharon en Sil Smit
(foto: Helga Jansen)

