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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Magda Prins verloor Raviv
door oorlogsgeweld
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post Foxtrot, hoog in de bergen
in het zuiden van de enclave,
dat Servische militairen en
moslimstrijders zich weinig
aantrokken van de aanwezigheid van de VN-eenheden. De
afspraken werden door de strijdende partijen aan hun laars
gelapt. Dutchbatt- uitgerust
met een beperkt militair mandaat en middelen- kon niet veel
meer doen dan het optreden
van beide partijen in de gaten
houden. Ondanks de moeilijke omstandigheden is Raviv
in zijn element met zijn taak
als soldaat. Zijn collega’s geven
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Door: Mark Hilberts
Nadat in 1993 het etnische
geweld in Bosnië escaleerde
drongen politieke partijen er
in de Tweede Kamer op aan
een Nederlandse militaire bijdrage te leveren aan de VN
vredesmacht
UNPROFOR,
door het zenden van troepen
naar Bosnië. De eenheid van
Raviv kreeg de taak in Bosnië
Herzegovina om de safe area
Srebrenica te beschermen. In
de enclave verbleven meer dan
40.000 moslims, voor het overgrote deel vluchtelingen die
daar onder vaak erbarmelijke
omstandigheden in leven probeerden te blijven.
Raviv zag vanuit observatie-
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Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we op 4 mei
de Nederlandse slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Voor Magda
Prins uit ’s -Graveland gaat er
vrijwel geen dag voorbij dat
ze niet wordt geconfronteerd
met verlies van haar zoon, soldaat, mortierschutter, Raviv
van Renssen (1970-1995). Hij
maakte deel uit van Dutchbatt 3, een legereenheid van
de Luchtmobiele Brigade die
van januari tot juli 1995 werd
ingezet in het voormalige Joegoslavië.
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stuk gaat in de observatiepost
is het Raviv die erin slaagde om
het weer aan de praat te krijgen.
Raviv legde zelfs een moestuintje aan bij de observatiepost en
hield hij kippen toen voedseltransporten er nauwelijks meer
in slaagden om hun post te bereiken.
Verzamelaar
”Raviv was al van jongs af aan,
het met leger bezig”, vertelt
Magda over haar zoon. “In
1983 kwam ik met Raviv vanuit
het Brabantse Goirle in ’s- Graveland wonen. In Amsterdam
had ik werk gevonden als ontwerpster. Raviv ging vervolgens
naar de mavo in Hilversum,
maar uit de boeken leren was
eigenlijk niet aan hem besteed. Het liefst was hij in de
buitenlucht. Als kind maakte
hij al graag lange wandel- of
fietstochten, het liefs onder zo
zwaar mogelijke omstandigheden, pas dan was hij in zijn
element.”
Bruin Wallenburg uit ’s- Graveland herinnert zich nog
goed het moment dat de toen
14-jarige Raviv voor het eerst
bij hem aan de deur aanbelde
met de vraag of hij naar zijn
enorme verzameling mocht kijken van spullen uit de Tweede
Wereldoorlog. Net als Wallenburg deelde de jonge Raviv een
enorme passie voor de militaire
uitrusting en attributen van militairen uit de Tweede Wereldoorlog.
“Meneer Wallenburg, die banden bij de Engelse soldaten
zitten niet zoals het moet”, zei
Raviv tegen Bruin Wallenburg.
Het was het begin van een
unieke vriendschap. “Iedere
zondag kwam Raviv langs om
te helpen bij het onderhoud aan
de verzameling of bij de voorbereidingen voor tentoonstellingen. Het voelde als of Raviv
een onderdeel van ons gezin
was geworden.”
Voordat Raviv in 1995 op uitzending ging, zocht Raviv
Bruin Wallenburg nog even op.
“Bruin, wil jij voor mijn spulletjes zorgen, als er iets gebeurt?”
Er valt een diepe stilte in het
monumentale huis van Bruin
Wallenburg, aan het Noordereind in ’s- Graveland. Bruin
loopt even weg en komt later
terug met de bescheiden van
Raviv van Renssen.
Lees verder op pagina 2.
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN
Nieuw-Loosdrecht
Tot ons grote verdriet is na een operatie onverwacht overleden onze
lieve zoon, mijn broer en mijn zwager.

Willem Aart (Pim) Vlakveld
Oud-Loosdrecht
19-06-1958

Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 5 mei: 10.00 uur:
Ds. A. van Duinen.
18.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.

Leiden
25-04-2019
Aart en Corry Vlakveld - Van Eijk
Margo en Fred

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 30-04-2019 te Katwijk aan Zee.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van de
advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 10.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/
wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43
mm en 2 kolommen 90 mm.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

RK Pauluskapel
Zo. 5 mei: 11.00 uur:
J. Dresmé.

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt,
wanneer je het deelt

Vervolg van voorpagina.
Handgranaat
Een week voordat Dutchbatt 3
werd afgelost zetten de Serviërs
de aanval in op de enclave en namen de observatiepost Foxtrot
van Raviv onder vuur. Het zijn
hachelijke momenten voor de
Nederlandse militairen. uiteindelijk namen de Serviërs de observatiepost over en kregen Raviv en
zijn maten met een pantservoertuig de vrije aftocht. Onderweg
naar veiliger gebied stuitten ze op
een wegversperring van de moslims. Eén van hen gooide een
handgranaat naar het voertuig.
Raviv stond op dat moment op
de boordschuttersplaats, en stak
met hoofd en schouders boven
het voertuig uit.
Hij viel zwaargewond in de armen van zijn kameraden, die er
alles aan deden om de hevig aan
zijn hoofd bloedende Raviv in
leven te houden en zo snel als ze
konden naar het militaire noodhospitaal te vervoeren. Daar
vochten artsen voor het leven van
Raviv. Tevergeefs. Raviv overleed
op 8 juli 1995, een week voor zijn
geplande terugkeer naar Nederland, hij werd slechts 25 jaar oud.

Oud-Loosdrecht

Gereformeerde Kerk
Zo. 5 mei: 10.00 uur:
Ds. J. Wolswinkel.

Hervormde Gemeente
Zo. 5 mei: 9.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
18.30 uur:
Gezamenlijke dienst Sijpekerk.

Beukenhof
Zo. 5 mei: 11.15 uur
Geen dienst.

Ned. Gereformeerde kerk
Zo. 5 mei: 9.30 uur:
Ds C.P. Kleingeld.
Rouwverwerking
Magda: “Een bijna doodervaring, zo voelde het, toen ik het
bericht kreeg dat Raviv was overleden.” Op 10 juli 1995 werd het
stoffelijk overschot van Raviv
naar Nederland gevlogen en op
13 juli werd Raviv met militaire
eer begraven op het militaire ereveld in het Gelderse Loenen.
Raviv werd postuum onderscheiden, zijn nabestaanden
kregen de herinneringsmedaille VN-vredesoperaties. Later
volgen de United Nations Medal UNPROFOR en de Dag
Hammerskjold Medal voor militairen die tijdens een VN-operatie het leven verloren.
Een lange en zeer zware fase van
rouwverwerking volgde voor
Magda, waarbij ze leerde dat het
soms beter is om gedachten uit
te schakelen en te leren voelen
om om te gaan met het grote
verdriet. Magda is dit jaar 72 geworden. Ze is al enige jaren met
pensioen. “Schilderen is nu mijn
lust en leven”, zegt ze zacht in
haar huiskamer met uitzicht op
de ’s- Gravelandse vaart.
“Het is wat, hè”, zegt ze herhaaldelijk als ze een paar videobanden toont waarop beelden van
Raviv in Bosnië te zien zijn en

een documentaire over de politieke verantwoordelijken voor
de catastrofale val van de enclave
in Srebrenica in juli 1995, waar
door genocide 7000 moslimmannen om het leven werden
gebracht.
Over het leven van Raviv van
Renssen verscheen in 2017 een
boek, ‘Raviv van Renssen’, geschreven door brigade-generaal
(bd.)J.M.J. Bosch en werd uitgegeven door de Stichting Raviv,
die de herinnering aan Raviv levend wil houden. In 2020 wordt
er op het militaire ereveld in Loenen een expositie geopend over
het leven van Raviv van Renssen.
Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s
hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
Mary Frye

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Shoarmapakket

Samen

5,95

100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram leverkaas
Samen
Bakje beenhamsalade

5,95

500 gram shoarmavlees
Broodjes en bakje saus

Paastrio:

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Loosdrecht herdenkt op 4 mei
In het parkje op de hoek van de
Nieuw Loosdrechtsedijk en de
Molenmeent staan twee monumenten die ons herinneren
aan al het verdriet dat oorlog
en geweld nalaten. Op 4 mei
om 20.00 uur wordt daar tijdens een indrukwekkende en
ingetogen bijeenkomst 2 minuten stilte gehouden, muziek
ten gehore gebracht, mooie
worden gesproken en bloemen
gelegd door vertegenwoordigers van jong en oud.

Het is fijn om te merken dat
deze bijeenkomst ieder jaar
drukker bezocht wordt en dat
steeds meer jonge mensen aanwezig zijn. Na afloop is er in de
Feesttent een waardevol samenzijn met een kopje koffie, wat
lekkers en de mogelijkheid voor
een goed gesprek met dorpsgenoten, aangeboden door Peter
van de Rijdt en Wim Steman
(van Andromeda en Holland
Men Camp).
De herdenking vindt plaats bij

het Fusillademonument, opgericht omdat nabij deze plek
op 20 maart 1945 tien mensen
door de bezetter zijn doodgeschoten, waaronder zes verzetsmensen uit de gemeente Ede.
Deze fusillade vond plaats als
represaillemaatregel voor een
daar gepleegde aanslag met dodelijke afloop op een Duitse onderofficier.
Naast het Fusillademonument
ligt het Monument ter nagedachtenis aan de Joodse kinde-

Drie lintjes in Wijdemeren
reerd. Gezien
het beperkte
aantal nam
Freek Ossel
ruim de tijd
om de nieuwe leden toe
te spreken.

WIJDEMEREN – Op vrijdag 26
april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats in Wijdemeren.
Uit handen van burgemeester
Freek Ossel ontvingen de gedecoreerden de versierselen
die horen bij een Koninklijke
Onderscheiding. Drie personen
werden benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Dit jaar was er geen sprake van
lintjesregen, doch van een trio
druppeltjes. Hoewel de burgemeester erop wees dat hij
in de loop van het jaar nog 9
Wijdemeerders had gedeco-

Liesbeth
Has stond in
1988 aan de
wieg van de oprichting van de
Vrouwen Advies Commissie in
Loosdrecht. Met het kritische
oog van een huisvrouw keek
de commissie naar tekeningen
van nieuw te bouwen woningen zodat die ook praktisch
werden ingedeeld. In 2002
veranderde de naam in Woon
Advies Commissie (WAC). Ze
was 30 jaar lang secretaris en
daarmee contactpersoon voor
gemeente, woningcorporaties
en ontwikkelaars. Haar werkkamer lag regelmatig bezaaid
met bouwtekeningen, want

het bestuderen daarvan was
haar grote passie. Daarnaast
was Liesbeth Has van 1998 tot
2001 vrijwilliger bij de Koninklijke Watersport Vereeniging
Loosdrecht (KWVL). Zij ondersteunde haar man bij zijn
activiteiten voor het jeugdzeilen en als ‘Waterjoffer’ was ze ’s
winters actief bij de organisatie
van diverse culturele activiteiten. “Het is teveel eer. Ik vind
dat menselijke contacten de
waarde van het leven bepalen”,
zei de 74-jarige tijdens de ceremonie.
Greet Liesker
Greet Liesker- De Groot (84)
is al jarenlang vrijwilliger in de
verzorgingshuizen in Kortenhoef. Op haar kan altijd een beroep gedaan worden. Eerst in
Oudergaarde, en nu nog steeds
in Veenstaete. Ze is een zeer
gewaardeerde kracht en breed
inzetbaar. Van koffiedame tot
het begeleiden van de ont-

ren en hun leiders van de JeugdAlijah Loosdrecht die in het
verzet of in concentratiekampen
omkwamen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In Loosdrecht
legt een delegatie van Stichting
SLOEP na de herdenking bij het
Oorlogsmonument op nog twee
plaatsen bloemenstukken. In
Oud-Loosdrecht bij het gedenkkruis ‘Voor hem die hier viel op
5 mei 1945’, een herinnering aan
de tragische en fatale samenloop van omstandigheden voor
de Loosdrechter Mijndert Vlug
en op de Algemene Begraaf-

plaats ‘de Rading’ in Loosdrecht
bij het graf van de Amerikaanse
soldaat Jasper Vandenbergh die
op verzoek van zijn ouders (die
beiden uit Loosdrecht afkomstig waren) hier is begraven.

moetingsclub op donderdag,
het mede-organiseren van het
happy hour, de tweewekelijkse
bingo en de koersbalclub. Ook
zet Greet Liesker zich in voor
het bestuur van de Vrienden
van Veenstaete die jaarlijks vele
activiteiten organiseren voor de
bewoners. Ze is zeer betrokken
bij de inwoners van het huis
en bezoekt mensen die weinig visite krijgen. Zij heeft een
hart van goud. “Ach”, zei Greet
nuchter “Het gaat vanzelf.”

van Zanden zich al sinds 1989
in voor de gehandicapte medemens. Hij was actief als begeleider en technisch ondersteuner bij de stichting WLZVG
(Wintersport voor Lichamelijk,
Zintuigelijk en Verstandelijk
Gehandicapten). Begin jaren
‘90 is hij overgestapt naar Stichting Samen Ontspannen (SSO).
Deze stichting zet zich in voor
het organiseren van wintersportactiviteiten voor mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Sinds de
oprichting is 1993 is hij bij deze
stichting bestuurslid. Daarnaast is hij tijdens de reizen
actief als reis- en langlaufcoördinator. Hans van Zanden (67)
is een bescheiden, maar zeer
betrokken vrijwilliger. Een sociale stille kracht.

Hans van Zanden
Vijftien jaar lang was Van Zanden groundsman/parkbeheerder bij Tennisclub ‘t Laer in Laren. Daarvoor al jarenlang bij
het ’s-Gravelandse Westerveld.
In Laren was hij verantwoordelijk voor de gravelbanen, het
plantsoen en de tuin eromheen,
de twee clubhuizen en technische installaties. Ook verzorgde
hij vele hand- en spandiensten,
een vast aanspreekpunt voor leden en iedereen die iets op het
park wilde. Daarnaast zet Hans

Sein op groen voor Gele Brug
WIJDEMEREN- Hoewel het
geen hamerstuk is voor de komende gemeenteraad, is de
kans groot dat de meerderheid
van de fracties akkoord gaat
met 250.000 euro voor de aanleg van de Gele Brug in Ankeveen. Dat bleek bij de bespreking in de commissie Ruimte
en Economie.
Door: Herman Stuijver
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (april 1945)
werd deze historische ophaalbrug in de rooms katholieke
kleur geel ontmanteld door de
Duitsers. Toen men in 2017 een
krediet van 110.000 euro vroeg
voor een nieuwe duiker, werd
op verzoek van de CDA- fractie
dit voorstel nog niet behandeld.
Een groep Ankeveners kwam
met het burgerinitiatief om de
brug van weleer in ere te herstellen. Daarnaast geeft de provincie Noord-Holland een sub-

sidie van 85.000 euro voor een
faunapassage onder de brug.
Architect Rob Torsing, gespecialiseerd in bruggen, gaf een
heldere presentatie over de
ophaalbrug die niet omhoog
zal kunnen. Hij is de neef van
CDA- raadslid Eric Torsing
die zich ook inzet voor de Gele
Brug.
Het burgerinitiatief heeft tot
kostenbesparing geleid, want
de initiatiefnemers hebben
belangeloos zeer veel werk op
zich genomen wat normaliter
door een ingenieursbureau
wordt uitgevoerd, zoals het
ontwerp en diverse onderzoeken. Hiermee is grofweg 90%
op kosten bespaard. Ook is veel
tijd gestoken in de samenwerking met een viertal lokale ondernemers, Natuurmonumenten en de provincie. Gezien de
voorlopige prijsaanbiedingen
tegen kostprijs van lokale ondernemers in combinatie met
de subsidiebijdrage voor de

faunapassage van Noord-Holland is het project financieel
haalbaar. Rob Torsing liet zien
dat de breedte van de brug voor
het autoverkeer is ontworpen
met één rijbaan. Hierdoor
moet het autoverkeer uit tegengestelde richting op elkaar
wachten waardoor de snelheid
beduidend verminderd wordt.
De maatvoering in hoogte en
breedte is gebaseerd op het
historische ontwerp. De naastgelegen fietsbrug is in dezelfde
breedte als het huidige fietspad
ontworpen.
Lof en kritiek
Alle fracties waren vol lof over
het idee om de Gele Brug neer
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te zetten. “Iets wat uit de bewoners komt, moet je waarderen.
Een leuk plan”, meende Michiel van Balen (VVD). Nanne
Roosenschoon van D66 vond
dat er veel elementen samenkomen, verkeersveiligheid, natuurbeheer, burgerparticipatie,
enzovoort. “Goed plan, maar
geen cent meer” zei René Voigt
van Dorpsbelangen. Namens
De Lokale Partij betoogde René
Wijnen dat het veel geld betrof, waar eerst slechts 110.000
nodig was. “Kan de provincie
Noord- Holland niet wat meer
bijdragen?” vroeg ze beleefd.
Ook Stan Poels prees de bezieling en het prachtige plan. Toch
had hij twijfels over de timing.

Vooraan: Greet Liesker en Liesbeth
Has, op 2e rij: Freek Ossel en Hans
van Zanden

Wijdemeren zal het de komende jaren financieel zwaar
krijgen. Daarom wil de PvdA/
GroenLinks- voorman de Kadernota afwachten, waarin
alle plannen van Wijdemeren
een financiële onderbouwing
krijgen. Op dat moment wil
Poels afwegen of 250.000 uit de
Wijdemeerse kas verantwoord
is. Gezien de enthousiaste ondersteuning van plaatselijke
aannemers wees Poels fijntjes
op de integriteitsregels, waarbij de aanbesteding volgens
het boekje zal moeten worden
uitgevoerd. Dat beaamde Jan
Verbruggen (CDA) die ook om
die reden de plaats innam van
de gebruikelijke woordvoerder
Torsing.
“Hulde aan de Ankeveners”, zei
wethouder Boermans. Hij was
blij met het open proces waarin
een en ander tot stand was gekomen.
Impressie van de Gele Brug nabij
het Bergse Pad
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Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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262 scholieren deden fietsexamen
WIJDEMEREN- In de week van
15 t/m 18 april deden 262 leerlingen van groep 7 hun praktisch fietsexamen. Het ging
om 11 van de 12 Wijdemeerse
basisscholen: De Linde, Catamaran, Terpstra- en Rehobothschool uit Loosdrecht, de
Jozef Lokinschool uit Ankeveen, de Warin-, Mr. Kremeren Jozefschool uit Nederhorst
den Berg. Plus de Regenboog,
Curtevenne en Antoniusschool
uit Kortenhoef. Goed nieuws:
bijna 96% slaagde, er waren
slechts 11 kinderen voor de
herkansing volgend jaar.
Door: Herman Stuijver

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur

Voordat de kinderen op de
fiets stappen, krijgen de beoordelaars uitleg over de regels.
Ook wordt er stilgestaan bij het
vastleggen van de fietsprestaties op de tablet. Want zo gaat
het tegenwoordig, na een serie klikken op het toetsenbord
kun je elk kind een beoordeling geven per observatiepunt.
Uiteindelijk rolt er na afloop
automatisch een uitslag uit. In
Kortenhoef willen de kinderen,
ook die uit Ankeveen, graag op
pad, maar ze moeten eerst een
hesje aan met nummer voordat
ze de weg op mogen. Ook moeten Bert Dorlandt en de zijnen,
die Veilig Verkeer Nederland
vertegenwoordigen in Wijdemeren, nog een enkel rijwiel
controleren op de veiligheid.
Er waren soms nog puntjes
overgebleven van de eerdere
fietscontrole. Om de anderhalve minuut is er een vertrek, inhalen mag niet. Langs de route
zitten 15 vrijwilligers die kijken of de kinderen volgens de
regels fietsen. Bij opa Contant
op de hoek van de Kerklaan

U kunt bij ons ook pinnen!!

Lezers schrijven...

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

De hele maand mei in de aanbieding!

Voorjaarssalade
250 gram slechts €4,50
3 Malse Haringen
voor €5,00

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Lemon cake
Nu € 3,95

en Krabbescheer gaat het om:
over de schouder kijken, de
ruime bocht, je hand uitsteken
voor de richting, veilig oversteken, hinderlijk gedrag of een
ernstige verkeersfout. Zo heeft
elke post zijn of haar eigen
lijstje, ook de button ‘niet gezien’ mag je aanklikken. Over
het algemeen lijkt het examen
soepel te verlopen. De kinderen rijden rustig en weten heel
goed dat er op hen wordt gelet.
Ex-politieagent Rob de Sain die
de Elbert Mooijlaan relaxed in
de gaten houdt, is voorstander van een vaste oefenroute
voor de schoolkinderen. Dat
zou volgens hem met metalen
bordjes in diverse wijken van
drie dorpen kunnen worden
gerealiseerd.
Uitslagen
De spanning voor de uitslag
loopt op, hoewel de meeste
kinderen vol vertrouwen denken dat ze de test doorstaan
hebben. Volgens het systeem
van VVN mag je maximaal 4
fouten maken. Als je echter een
blunder maakt in de categorie
‘ernstig’, dan zak je sowieso.
In Kortenhoef (107) waren er
twee leerlingen van de Curte-

venne en één deelnemer van de
Regenboog die volgend jaar in
de herkansing mogen. In Loosdrecht (97) waren er vijf zakkers. Op de Catamaran maar
liefst drie, één op De Linde en
één op de Rehobothschool. De
meeste voorkomende fout is het
niet over de schouder kijken. In
Nederhorst den Berg maakten
ze op de Mr. Kremerschool een
feestje van de uitslag. Daar was
zelfs wethouder Joost Boermans met comité present in
het lokaal van juf Nina. In totaal slaagden in het Vechtdorp
van de 58 kandidaten er 55.
Van elke Bergse school was een
leerling die in groep 8 nog een
kans krijgt. Even was er achter
de schermen nog een korte discussie. Volgens de computer
was op de Mr. Kremerschool
iedereen geslaagd, handmatig
echter constateerden de posten
zelfs 7 fouten. Dus werd deze
leerling ook niet voorzien van
een diploma.
Joost Boermans reikte de verkeersdiploma’s uit. Sarah was
de eerste. “Doe altijd veilig in
het verkeer. Ga niet appen. Kijk
goed om je heen en laat je niet
afleiden”, was de wijze les van
de verkeerswethouder.

Kritiek op ‘Mijn baas ruimt op’
Met deze brief wil ik reageren op de brief van 1 april jl. Onderwerp: “Mijn baas ruimt op”. Op zich heb ik
niets tegen de actie, maar zet wel een aantal vraagtekens bij jullie argumenten.
Hondenpoep is schadelijk voor de biodiversiteit. Veel bloemrijke beplanting is niet bestand tegen de gevolgen
van hondenpoep. Daar waar veel hondenpoep ligt ‘verrijkt’ de grond en neemt het eenzijdige gras de overhand. Wat dachten jullie van de geparkeerde auto’s in de berm, na enige tijd groeit er helemaal niets meer,
zelfs geen eenzijdig gras.
Misschien kan de gemeente wat parkeerplaatsen creëren (zoals op het Zuidereinde), dan hoeven de auto’s
niet meer over het fietspad te rijden wat ook gevaar oplevert voor de fietsers. En als dan eindelijk een aantal
wilde bloemen zoals koolzaad, klaver, margrieten, enz. het toch lukt te kunnen groeien, komt de gemeente
met ‘grof’ geweld alles met de grond gelijk maaien. Het is dan een grote puinhoop op het fietspad en in de
sloot.
Vlaggetjes: Een beetje kinderachtig, lijkt mij. Met vlaggetjes markeren en dan weer opruimen? Je kunt druk
zijn met hondendrollen. Maar misschien is het een nieuwe toevoeging voor de biodiversiteit.
Een tijdelijke dispenser met 1.200 zakjes? Elk jaar betaal ik 79,44 euro aan hondenbelasting. Wat krijg ik
daar voor terug? Voor dat bedrag zou ik ca. 3.900 zakjes kunnen kopen. Als laatste kijk ik met enige verbazing naar de gekozen plek van de dispenser. Is het de ergernis van de eigenaren van de auto’s die in de berm
staan of sinds de komst van de bewoners van de sociale huurwoningen, waardoor er misschien meer overlast
is ontstaan? Het dorp van mij, mijn ouders en grootouders lijkt verder weg dan ooit.
Anneke Muller, ‘s-Graveland
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Koningsdag onder wisselende omstandigheden

WIJDEMEREN- Onder wisselende weersomstandigheden genoten honderden Wijdemeerders van Koningsdag in de vier
dorpen.
Door: Herman Stuijver
Op vrijdagavond was de opening in het bijzijn van de vier
wethouders en gemeentesecretaris in Ankeveen op het terrein
van de IJsclub. Zoals het hoort
opende fanfare De Vriendschapskring met het Wilhelmus, gevolgd door het Ankeveens volkslied, gecomponeerd
en geschreven door Henk
Beemsterboer. Vol trots zingen
de bewoners ‘En waar ik ben
of waar ik ga en waar ik heen
verdween / Waar ligt mijn hart,
mijn ziel, die ligt in Ankeveen’.
De zeven oranje dansmeisjes van Barbara Schriek doen
hun best op het weiland om de
feestvreugde in fraaie passen
weer te geven. Het rode kleed
wordt uitgeklopt, oma Lydia
Keetelaar die al 30 jaar bij de
SOFA actief is, lokt de peuters
tot vier jaar met een speeltje. En
jawel, de jongste Ankeveners
kruipen rap naar de overkant,
een enkeling loopt. Een traditie
die nog wel een eeuw mee kan.
Wijkagent Carl Klein is graag
in de kleinste kern van Wijdemeren, hij zorgt met zijn jonge
assistent voor de veiligheid tijdens de Ronde van Ankeveen.
Samen met de vaste club verkeersregelaars uiteraard. Bij het
eerste startschot van loco- burgemeester Jan-Jaap de Kloet
weigert het pistool, de circa 30
kinderen stuiven desalniettemin in volle vaart weg. Wessel
Stutterheim (10) rondt de 1,2
km in 5 minuten af, gevolgd
door Aniek van Rijn als snelste
meisje. Om stipt 18.55 uur starten de junioren, 5 minuten later de volwassenen voor de 37e
editie van de Ronde van Ankeveen, een mooi vierkantje van
6,4 km. via Stichtse Kade, Cannenburgerweg, Herenweg en
Stichts End. Wouter de Vos is
de snelste jongen. Bij de heren
verslaat Reinier Nagel het pelo-

ton in een recordtijd van 23.05
minuten. “Erg leuk, ik ben hier
ooit mijn eerste wedstrijd begonnen, 23 jaar geleden, met
Arie van Houten”, vertelt de
lange Berger die ook in Canada
woont. “Ik twijfel nog over een
definitieve plek, maar hier blijft
het altijd mooi.”
Kortenhoef
In Kortenhoef begint Koningsdag op zaterdag druilerig. Maar
na een uurtje klaart het op. En
zie, de vrijmarkt kinderen stromen toe. De jeugdvoetballers
van ‘s- Graveland laten zich bekogelen met natte sponsen, hetgeen leuke plaatjes oplevert. De
opbrengst gaat naar een voetbalkamp in Duitsland. Marijne, Julia en Siebe hebben uren
achter het fornuis gestaan om
heerlijke cupcakes te bakken
en te versieren. Het ruikt heerlijk. De jonge Freek verkoopt
ook spulletjes voor het goede
doel, hij wil dit jaar in één keer
de Mont Ventoux op fietsen.
De zon breekt door. Dus ook
steeds meer gasten op het Koningsontbijt, gesponsord door
de plaatselijke AH. Het duo
Beemster en Fischer schuifelt
wat zenuwachtig heen en weer,
ze staan klaar voor hun debuut.
Zodra de heren de gitaar pakken valt de schroom weg. Hun
songs klinken heerlijk in een
steeds vollere sporthal De Fuik.
Waar ook B&W aanwezig zijn
voor de officiële opening met
het Wilhelmus. Wat de opmaat
blijkt voor nog meer optredens
met Bluez, Derk de Kloet, Ravage en Tape That. Alles in een
optimale Oranje-sfeer, met tal
van activiteiten voor de kinderen. Met uiteraard altijd jongens en meiden die willen zaalvoetballen, of op de computer
het FIFA- spel willen spelen.
Eerder op de dag trad fanfare
Amicitia op in de Oude School
en in Veenstaete. Wat bijzonder
werd gewaardeerd door de senioren.
Nederhorst den Berg
Ook in het Vechtdorp schijnt
het zonnetje inmiddels. Je kunt

een mooi blokje lopen via de
Voorstraat en Kerkstraat, waar
je tal van attractieve kleden
aantreft, met zeer gevarieerde koopwaar. Tussendoor een
paar commerciële kooplui, niet
teveel dit jaar. In en rond de
muziektent is het een drukte
van jewelste. Een kleine 40 kinderen zijn met de ouders in de
weer om hun fiets mooi op te
tuigen met slingers, vlaggetjes,
ballonnen, enz. Juryleden Ineke Deliën, Riny Jonker-Leurs
en Hans Vuurmans kijken alvast goed rond wie er een prijs
gaat krijgen. De fluitjes die
Kindervakantiewerk en Spotfabriek hadden uitgedeeld, worden door de kinderen uitvoerig
getest. Gek word je ervan. Een
enkele slimme kermisexploitant opent de badeendjeskraam
of draaimolen om de kinderen
tegen betaling te entertainen.
Dan arriveert burgemeester
Ossel. In een grote optocht
volgen de kinderen via het
Kuijerpad naar de tuin van het
zorgcentrum. Waar bijna alle
ouderen buiten of via het raam
genieten van het kleurig geheel.
Ook de rest van het college is
present om de emotionele ontmoeting tussen jong en oud bij
te wonen. Burgemeester Ossel
spreekt van een 60-jarige traditie, wat hem betreft is iedereen
winnaar. Maar toch koos de
jury Lily ten Brug (1), Amelie
Koopmans (2) en Fleur van
Melsen (3) als winnaars in de
groep tot 8 jaar. Bij de oudere
kinderen werd Liv Broeke eerste, gevolgd door Jouke Best en
Gijs de Hiep.
Loosdrecht
In de Loosdrechtse Feesttent werd op vrijdagavond de
feestweek geopend door een
Tina Turner die op 69-jarige
leeftijd nauwelijks onderdeed
voor de ‘echte’ Lady of Rock.
Een opwindende start dus. Op
Koningsdag is er veel te doen,
maar het hoogtepunt blijft
het polsstokspringen, ooit gestart door de eerste winnaar
Richard de Wild in 1981. Die

nu als sprongbegeleider de beginnelingen van advies dient.
Aanvankelijk heeft dit buitenevenement ook te lijden van het
weer, als de regen overkomt.
Het levert slechts vijf dappere jeugddeelnemers op. Je
kunt zien dat Thijn Dorrestein
op atletiek zit, want hij vliegt
drie keer soepel over de 5 meter-bak, waarmee hij de beker
wint. Thijn mag meedoen met
de volwassenen, maar dat doet
hij liever niet. Nat worden is
blijkbaar nier z’n hobby. Gelukkig klaart het weer op zodra
de 10 volwassen mannen gaan
springen over de 6,50. Naast
de alom bekende springers uit
de geslachten Van Zijtveld en
Zeldenrijk is er ook een tweetal notoire ongeoefenden. En
dat is natuurlijk lachen als die
met een nat pak uit de modder
tevoorschijn komen. Vooral de
uit Den Haag afkomstige Frits
Luteijn gaat drie keer kopje onder, hij krijgt dan ook terecht
de Poedelprijs. Plaagbeestenbestrijder Alexander Kroon doet
het ook voor het eerst, maar
zijn kracht redt hem toch over
de sloot. Bij de overige deelnemers zie je een combinatie van
kracht en techniek. Terwijl het
blad met biertjes gretig wordt
aangesproken, jutten de jongemannen elkaar op om tot
grote hoogte te komen. Het
klimmen in de staande stok is
de grote truc. Ook presentator
Nico van Kooi doet een stevige
verbale duit in het zakje, het
levert prachtige tafererelen op.
Uiteindelijk springt de winnaar
2018, Johan Zeldenrijk, weer de
grootste afstand. Op superieure wijze haalt deze flyer de 8.30
meter. Jaap van Zijtveld wordt
tweede en broer Koen pakt de
3e positie. Een mooie traditie die onder andere in stand
wordt gehouden door Groen
& Civiel Barry van de Bunt.
Overigens was ook hier het
gemeentebestuur aanwezig om
een glimp op te vangen van het
Loosdrechtse spektakel.
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Wandeling
na verlies
Op zondag 5 mei organiseert Miranda van den Eijnden van Artesia weer een wandeling door het
bos. De wandeling is voor iedereen die verlieservaring(en) door
overlijden kent en hier aandacht
aan wil geven. Hoe kort of lang
geleden dit verlies ook geweest is.
Ze vertrekt om 10.00 uur bij de
Beeldentuin De Zanderij, Oude
Meentweg 2 te ‘s-Graveland.
Deze maand is het thema ‘Hoe
rouw je als man? Hoe rouw je als
vrouw?. Kosten voor deelname
zijn € 10,00 (contant).
Aanmelden: info@praktijkartesia.nl of bel naar 06-23665687.
Zie ook www.praktijkartesia.nl .

Trossen los
We gaan weer varen op de Loosdrechtse Plassen bij mooi weer,
dinsdag en donderdag vanaf 14
uur, met vrijwillige chauffeurs
en schippers aan het stuur; voor
verpleegkundige begeleiding is
gezorgd en er is lekkers en drinken aan boord
Ook voor u? Ja, want alleen op
stap gaan is moeilijk! Het is een
initiatief van de Cliëntenraad
Beukenhof. Partners: Dokterspraktijken Hoflaan Kortenoef,
Eikenlaan Loosdrecht, Buurt en
Thuiszorg, Thuiszorg, Onvergetelijk Leven, Versa Wijdemeren,
De Appelboom, e.v.a. We vragen een vrijwillige bijdrage van
5 euro.
Aanmelden bij de receptie van de
Beukenhof of ron@ronvanaalst.
nl op mobiel: 06-21 25 59 44

Parkinson
Café Laren
Donderdag 16 mei is Nienke
Dekkinga, consulent seksuele gezondheid, de gast. Zij komt vertellen over intimiteit.
Tussen mensen met de ziekte
van Parkinson worden bij het
lotgenotencontact vaak heel persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Toch is er een terrein waar
aarzeling bestaat om daar over
van gedachte te wisselen en dat
is intimiteit. Hierna kan men
vragen stellen. Na afloop weer
een gezellig samenzijn met een
drankje.
Amaris Theodotion Ridderzaal,
Werkdroger 1, 1251CM Laren.
Aanvang 14.30 uur. Website:
www.parkinsoncafelaren.nl
INGEZONDEN TEKSTEN
VÓÓR VRIJDAG 16.00 U.
NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL
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Programma GooiTV
Vanaf 1 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Interview met Roxane van Iperen over haar boek ‘t Hooge Nest over
Joodse onderduikers in het Gooi. - In Derde Termijn gaat over het herdenken van oorlogsslachtoffers. - PienTV: inspirerende televisie vanuit
het hart. Dit maal is er aandacht voor het omgaan met stress (deel 2).
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Drie jaar voor dodelijk verkeersongeval
Het Gerechtshof Leeuwarden
heeft Walter van W. in hoger
beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een
rijontzegging voor vier jaar wegens het veroorzaken van een
verkeersongeval waarbij de
19-jarige Fleur Balkestein later
aan haar verwondingen overleed. Eerder kreeg de dader
vier jaar en 5 jaar rijverbod.

ke gevangenisstraf, meent het
Hof. Voor wat betreft de zoon
Casper van W. achten de rechters niet bewezen dat het rijgedrag van de zoon van invloed
was op het racen van de vader.
Er was geen nauwe en bewuste onderlinge samenwerking
(geen straatrace). Dus kon de
zoon niet worden veroordeeld

als medepleger. Wel was Casper een gevaar op de weg met
die hoge snelheid. Hij kreeg dezelfde straf als in eerste instantie, namelijk 100 uur taakstraf
en een jaar rijontzegging.
(bron: regio14)
Foto: Wessel Kok

Er was vastgesteld dat Van W.
onder invloed van alcohol en
met zeer hoge snelheid in een
Porsche 911 over de Nieuw
Loosdrechtsedijk racete. De
verdachte werd wettelijk veroordeeld op grond van ‘zeer
onvoorzichtig’ rijden, niet ‘roekeloos’ zoals bij de rechtbank
in Lelystad. Het buitengewoon
verwijtbaar handelen rechtvaardigt een onvoorwaardelij-

PERSONEEL GEZOCHT!

Nieuwe eigenaar Notenbalk gezocht

TDC Bedrijfswagens is al meer dan 30 jaar hét
bedrijfswagencentrum voor de regio Gooi & Vechtstreek.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

- Fulltime monteur
bedrijfswagens en trucks
- Flexibele inzetkracht voor onze
wasstraat en andere werkzaamheden
Bel voor meer informatie met: 035 656 96 96
en vraag naar John of Rick Singstra.
WWW.TDCGOOI.NL

info@tdcgooi.nl

NEDERHORST DEN BERG – Het
was een bewogen jaar voor
muziekvereniging Crescendo
uit Nederhorst den Berg. Helaas moesten bestuur en leden de beslissing nemen om
de muziekvereniging op te
heffen. Vorig jaar zijn ze druk
geweest met het afsluiten van
de vereniging. Ze hebben vele
andere muziekverenigingen en
muzikanten blij kunnen maken
met de instrumenten en bladmuziek die ze in bezit hadden.
Het enige wat Crescendo nu
nog bezit, is het clubgebouw
De Notenbalk.

Nieuwe eigenaar gezocht
Samen met gemeente Wijdemeren zijn de ex-leden op zoek
naar een nieuwe eigenaar voor
het clubgebouw. De Notenbalk

is in bezit van de muziekvereniging en staat op de grond van
de gemeente. De Notenbalk is
gelegen op het schoolplein van
de Meester Kremerschool te
Nederhorst den Berg en is voor
vele doeleinden te gebruiken.
Het is voorzien van een grote
zaal, keuken (2.5 jaar geleden
vervangen), kantoor, toiletten
en een opbergzolder.
Geïnteresseerd?
Bent u op zoek naar een gebouw t.b.v. vrijetijdsbesteding
of opslag, of heeft u ideeën voor
een andere nieuwe invulling
van dit pand, dan kunt u contact opnemen met Niels van
den Broek. Niels is te bereiken
via
niels.vandenbroek@hotmail.com of +31 6 5595 3457.

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Buxusmot mag in groene bak
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

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

In tegenstelling tot wat er vorige
week in onze bladen stond, mogen de buxusplanten gewoon in
de groene GFT- bak. Dat blijkt uit
een bericht van de GAD.
Er komen veel vragen binnen over
de buxusmot. De rupsen van de
buxusmot staan bekend om hun
vraatzucht. Opvallende symptomen zijn dode en aan elkaar gesponnen blaadjes en ‘bladskeletten’.
U kunt de aangetaste struiken in
de groene container (gft) kwijt of
naar het scheidingsstation brengen
of bewaren in afgesloten zakken.

Op de dag zelf of de avond ervoor,
wanneer het gft wordt opgehaald,
de zak legen in de gft container en
de deksel sluiten. Een zwaar aangetaste struik kan je het beste volledig
verwijderen of zo laag mogelijk afknippen. In de installaties van onze
gft verwerker Indaver en andere
verwerkers overleven de larven
en/of rupsen niet. Dit gebeurt ook
als er van het gft biogas wordt gemaakt. In ieder geval niet op uw
eigen composthoop gooien, dan
hebben de rupsen vrij spel.
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Oma/ opa gezocht voor vluchtelingen-kinderen
Veel kinderen van vluchtelingen
zouden beter hun weg vinden als
ze een oma of opa zouden hebben. Maar vaak is die in het land
van herkomst achtergebleven of
overleden, zodat deze kinderen
niet de oma hebben zoals vele
kinderen die wel hebben. Stichting TalenTonen is onlangs het
mama-oma project gestart om
moeders en hun kinderen die als
nieuwkomers in Nederland zijn
komen wonen, te koppelen aan
Nederlandse oma’s. Voor dit project is de stichting in het Gooi op
zoek naar mensen die de in de rol
van ‘oma’ in contact willen komen
met deze gezinnen.
De oma’s kunnen elk op hun eigen manier een bijdrage gaan
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leveren. Belangrijk is het meedenken en adviezen geven, samen
beter leren Nederlands spreken,
met de moeder van ‘je kleinkind’
zoeken naar oplossingen voor
opvoedproblemen, maar vooral:
er gewoon te zijn voor het gezin.
Op verjaardagen, bij het afzwemmen, zoals oma’s dat doen. Door
de moeder en het kind te helpen,
kun je de kinderen op weg helpen
om te integreren in de Nederlandse samenleving.
Vindt u het leuk om hier meer
over te horen? TalenTonen stelt
niet direct eisen aan de oma’s en
opa’s, behalve dan dat ze zich voor
langere tijd willen verbinden aan
het gezin en er echt voor hen wil
zijn. U kunt contact opnemen
met Esther Franssen, projectleider
mama-oma project, E.franssen@
talentonen.nl of 06-12756994.

Niet alle nieuwe groepen kunnen meedoen

Inschrijven Avondvierdaagse Loosdrecht
Voor de Avondvierdaagse
Loosdrecht 2019 kunt u zich
inschrijven op de volgende
avonden:
dinsdag 7 mei van 19:00 uur
tot 20.30 uur en donderdag 16
mei van 19.00 uur tot 20.00 uur
(na-inschrijvingen). De locatie
inschrijfavonden: de Rehobothschool, Laan van Eikenrode
51 in Loosdrecht

Inschrijven van nieuwe groepen of scholen
Wil je je met een nieuwe groep
/school inschrijven voor de
Avondvierdaagse Loosdrecht?
Neem dan eerst contact op met
het bestuur via info@avondvierdaagseloosdrecht.nl. Geef
in je mail aan:
Met welke groep van welke
school je je graag wilt aanmelden. Met hoeveel deelnemers je

Buiten bij…Miranda Spaan
In deze serie neem ik u mee
naar binnen bij bekende en
minder bekende inwoners van
Wijdemeren. Maar met dit lekkere weer neem ik u mee naar
buiten! En bij wie kan dat nou
beter dan bij Miranda Spaan,
tuinexpert uit Kortenhoef.
Sinds mei 2018 is zij officieel
voor zichzelf begonnen. Voor
een indruk zie: www.mirandaspaan.nl
Door: Astrid Korpershoek
Waar bestaat je werk uit?
Ik doe tuinonderhoud en beplant tuinen aan voor parti-

culieren. Mijn doel hierbij is
mensen de mogelijkheden te
laten zien in hun eigen tuin.
Vaak kies ik hierbij in overleg
met de klant voor een bepaald
thema, bijvoorbeeld een vakantieland waar mensen blij van
worden; Bali, Florida, Griekenland, Spanje, noem maar op,
om hier elementen van terug
te laten komen in hun tuin en
beplanting. Ik let hierbij op
de structuur in de tuin en kies
mooie wintergroene beplanting uit, zodat er het hele jaar
door iets te zien is in de tuin.
Dit in combinatie met mooie
bloemen, zorgt voor een mooi

wilt meedoen.
Vanwege het grote aantal
deelnemers aan de avondvierdaagse kunnen we de laatste
jaren niet altijd nieuwe groepen toelaten. Een aanmelding
per e-mail biedt geen garantie
dat je daadwerkelijk mee kunt
wandelen in 2019. Wij vinden
het erg jammer, maar wij stellen altijd de veiligheid en het
wandelplezier van de deelnegeheel. Ook verzorg ik tuinen,
bloembakken etc. voor bedrijven en instanties bijvoorbeeld
ziekenhuizen. Daarnaast heb ik
nu een nieuw concept: samen
tuinieren. Voor veel mensen
is het onderhoud van de tuin
soms teveel. Ik geef dan snoeien beplantingsadvies en samen
gaan we aan de slag. Samen tuinieren is gewoon veel gezelliger
en vele handen maken licht
werk. Ook voelen mensen zich
op deze manier betrokken bij
hun eigen tuin.
Wat zijn jouw favoriete planten en
bloemen?
Bladplanten zoals Fatsia Japonica, dwerg palm, Tetrapanax

Herinneringsbank Anja Voorn

Zondag jl. onthulde watersportondernemer Steven Voorn te
midden van familie en vrienden een herinneringsbank op
de Hoorneboegse heide.
Op 24 november 2018 overleed zijn vrouw Anja (Antonia) Voorn als een gevolg van
een hersentumor. Zij wandelde vaak met de hond op deze
plek. Steven schroefde twee
plaatjes op de bank. Een met
een gedicht en een met een
verwijzing naar de Antonia
Foundation die hij heeft opge-

mers voorop. De inschrijving
voor groepen sluit op donder-

dag 16 mei 2019.

(rijstpapierplant - heel groot
blad, verliest zijn blad in de
winter), Euphorbia (Wolfsmelk
– zie tekening) en kuip Salvia’s
in alle prachtige kleuren. Die
bloeien van mei tot aan de
vorst.
Waar word je blij van?
Ik geniet ervan buiten in de natuur bezig te zijn en van alles
wat er weer opkomt. Van combinaties van bloemen en bladstructuren, de geuren van bloemen en van mooie stammen
van bomen. En verder word ik
natuurlijk heel blij als mensen
genieten van het eindresultaat.

richt om gelden in te zamelen
voor de Hersenstichting. Het
Goois Natuurreservaat verleende toestemming, omdat
de bank de eerste is in een serie van banken met duurzaam
hout dat men op deze heide
wil posteren. Het was een
emotioneel samenzijn met ongeveer 30 aanwezigen en veel
honden. Zondag 28 april was
niet alleen de geboortedag van
Anja Voorn- van Willigenburg
(1966), ook zou het de 21e huwelijksdag zijn geweest.

25 kandidaten burgemeester Wijdemeren
HAARLEM- Naar het ambt van
burgemeester van Wijdemeren
hebben 17 mannelijke en acht
vrouwelijke personen gesolliciteerd, maakte Arthur van Dijk,
commissaris van de Koning in
Noord-Holland, bekend. Van
de 25 kandidaten hebben/ hadden 20 personen een (fulltime)
functie in het (lokaal) openbaar
bestuur, 5 personen hebben/
hadden een functie daarbuiten.
De nieuwe burgemeester zal
naar verwachting in november
2019 worden benoemd.

8

NIEUWSSTER

Woensdag 1 mei 2019

Oerrr, eten uit de natuur Gooi en Omstreken kiest voor
’sGRAVELANDWandel een lekkernij om heerlijk op te
minimale huurverhoging
woensdag 1 of zaterdag 11 mei peuzelen en bak een broodje
van 14.30 tot 16.00 uur mee
met de boswachter en ga op
zoek naar eetbare planten uit
de natuur.
Veel wilde planten in Nederland zijn eetbaar, sommige zijn
zelfs lekker! Wil jij weten wat
je uit de natuur kunt eten? Tijdens deze wandeling van ongeveer 1,5 uur kom je erachter.
Deze activiteit is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar. Behalve een prachtig bos
en statige landhuizen staan er
als je goed zoekt allerlei eetbare
planten op de ’s-Gravelandse
Buitenplaatsen. Veel planten
die je normaal over het hoofd
ziet, zijn eigenlijk erg lekker.
Tijdens een rondwandeling
over buitenplaats Boekesteyn
laat de boswachter je van alles
eetbaars zien. Verzamel eetbare
planten en maak aan het eind

boven een knapperend vuurtje.

Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen
melden zich aan als deelnemer.
Geschikt voor gezinnen met
kinderen vanaf 4 jaar. Koop
van tevoren je tickets online.
Honden kunnen niet mee.
Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54b; 1243 JJ ’s-Graveland; 035
- 656 3080 Leden Natuurmonumenten € 5,00, niet leden €
8,00; Kind t/m 12 jaar lid/OERRR € 4,00, Kind niet lid € 7,00;
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek.
Foto: @ Natuurmonumenten, Eric
Bergmeester

REGIO - Woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken vindt het
belangrijk dat mensen met een
bescheiden inkomen betaalbaar kunnen wonen in de regio.
De corporatie kiest daarom ook
dit jaar bewust voor een minimale huurverhoging van gemiddeld 1,6%. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019.
“Voor Het Gooi en Omstreken
blijft betaalbaarheid een belangrijk speerpunt en daarom wordt
er dit jaar bewust gekozen voor

een inflatievolgende huurverhoging voor al onze huurders”,
legt directeur-bestuurder Maarten van Gessel uit. Dat is een
aanmerkelijk lagere verhoging
dan de corporatie wettelijk mag
doorvoeren. Huurders ontvangen vóór 1 mei een brief over de
huurverhoging.

Prijs en kwaliteit
Het Gooi en Omstreken vindt
het belangrijk dat de prijs en
kwaliteit van de woningen in
evenwicht is. De kwaliteit wordt

onder andere bereikt door te
investeren in onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw.
Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de woonomgeving,
zodat bewoners met plezier
in hun buurt wonen. Maarten
van Gessel: “Dit sluit aan op de
drie speerpunten uit ons nieuwe Koersplan: een fijne woning
voor iedereen, woonplezier
in de buurt en een duurzame
maatschappij.”
Meer informatie: www.gooienom.nl/huurverhoging

Activiteiten agenda
WANNEER
TIJD
26/04- 05/05		
vr. 03 mei
19.30 u.
za. 04 mei
08.00 u.
za. 04 mei
10.00 u.
za. 04 mei
20.00 u.
zo. 05 mei
09.30 u.
di. 06 mei
14.00 u.
di. 07 mei
13.30 u.
do. 09 mei
20.00 u.
vr. 10 mei
11.00 u.
vr. 10 mei
20.00 u.
vr. 10 mei
21.00 u.
za. 11 mei
09.00 u.
za. 11 mei
10.00 u.
za. 11 mei
12.00 u.
za. 11 mei
16.15 u.
za. 11 mei
21.00 u.
11/12 mei
11.00 u.
zo. 12 mei
14.00 u.
vr. 17 mei
20.00 u.
za. 18 mei
11.00 u.
za. 18 mei
12.00 u.
za. 18 mei
20.00 u.
zo. 19 mei
10.00 u.
zo. 19 mei
14.00 u.
20/23 mei
18.00 u.

WAT
Feestweek Loosdrecht
Ankeveense Bingo
Lentemarkt Ankeveen
Repair Café
Dodenherdenking
Bevrijdingsontbijt
Lezing voeding/medicijngebruik
Oude boeken (antiquarisch) taxeren
Gemeenteraad
Ouderenochtend, met koor en bingo
ALV IJsclub Nederhorst
Diverse DJ’s in SFG- Feesttent
Klusdag speelstrand Bergse Akker
Braderie- Jaarmarkt
Kerken open in Nederhorst
35+ voetbal VVN afsluiting
Diverse optredens in SFG- Feesttent
Expositie Henja Kronenburg
Sing In All Directions!
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
ASV Petanque meitoernooi
Kerken open in Nederhorst
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Wielerronde van Kortenhoef
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Avondvierdaagse Loosdrecht

WAAR
Feesttent NLD, Ldr.
Kantine ASV, Ankeveen
Naast St.-Martinus, Ankeveen
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Wijdemeren
Kasteeltuin De Nederhorst
Bergplaats, Kerkstr. NdB.
Fletcher hotel, Oud LdrD. 253
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
SFG- tent, Noordereind, Grav.
Blijklaan 1, NdB.
Noordereinde, ’s-Graveland
Dammerweg, NdB.
Noordereinde, ’s-Graveland
Willibrord en OLV Hemelvaart
Sportpark Meerzicht, NdB.
Noordereinde, ’s-Graveland
Oude School, Kortenhoef
Nwe Harmonie, NdB.
De Blinker, Parklaan, K’hoef
ASV Sportcomplex, Ankeveen
Willibrord en OLV Hemelvaart
De Blinker, Parklaan, K’hoef
Kortenhoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
vertr: Rehobothschool, Ldr.

VOND JE SCHOOLVOETBAL
OOK ZO LEUK?
Kom gratis meetrainen bij SV Loosdrecht.
Voor jongens en meiden.
Wil je gelijk wedstrijden spelen,
informeer naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie bel met Patrick Gräper
06 - 54 25 18 20 of patrick@svloosdrecht.nl

’ ’ ft in Loosdrecht!
V etbal lee
Meld je aan via onze site:
NieuwssterAdv_231x115mm_5KolommenBreed_schoolvoetbal2019.indd 1

www.svloosdrecht.nl
29-04-19 08:12
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Dvorák en Tsjaikovski

Romantisch slot jubileumseizoen
Concerten op de Berg
NEDERHORST DEN BERG -De
sfeervolle Willibrordkerk in
Nederhorst den Berg staat op
zaterdag 25 mei bol van de
Romantiek. Het tiende concertseizoen van Concerten op de
Berg wordt namelijk afgesloten met de warme klanken van
Dvorák en Tsjaikovski.
Zelfs voor de ervaren musicus
Fred Pot, oud-cellist van het
Koninklijk Concertgebouworkest, was het strijkerssextet
van Dvorák nog een verrassing. “Ik heb het stuk nog niet
eerder gespeeld. Het moet wel
een prachtig stuk zijn, gezien
Dvoráks reputatie. Deze com-

ponist had een duidelijk zwak
voor de cello: in veel van zijn
werken - zowel in zijn symfonieën als zijn kamermuziek
- vinden we prachtige en interessante cellopartijen.”
Het wereldberoemde Souvenir
de Florence van de Russische
componist Tsjaikovski maakte diepe indruk toen Pot het
voor het eerst hoorde. “Dat
was een lp van het befaamde
Borodinkwartet, met de grote Rostropowitsch op de cello.
Die opname heb ik helemaal
grijsgedraaid. Zelf heb ik het
prachtige Souvenir de Florence
vele malen gespeeld, zowel in
kamerbezetting als groot strij-

Oek de Jong in Oude Kerkje
KORTENHOEF- Op donderdag
9 mei gaat schrijver Oek de
Jong in Het Oude Kerkje in Kortenhoef in gesprek met de bekendste boekverkoper van Nederland, Ivan Borghstijn tijdens
de jaarlijkse literaire avond van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef.
Oek de Jong, romanschrijver
en essayist, werd geboren in
1952 in Breda. Hij bracht zijn
jeugd door in Dokkum en
Goes en studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. In
1977 debuteerde De Jong met
de verhalenbundel De hemelvaart van Massimo. Zijn doorbraak kwam twee jaar later met
de roman Opwaaiende zomerjurken, waarvoor hij de F. Bordewijkprijs kreeg, gevolgd door

het even succesvolle Cirkel in
het gras.
Het werk van Oek de Jong werd
in vele talen vertaald en kreeg
lovende kritieken. In oktober
2002 verscheen Hokwerda’s
kind waarvan de filmrechten
zijn verkocht. Regisseur Boudewijn Koole, bekend van de
films Kauwboy en Beyond
sleep, verklaarde dat hij geen
andere Nederlandse schrijver
kent die zo zintuiglijk schrijft
als Oek de Jong. In 2013 verscheen Wat alleen de roman
kan zeggen. De Jong gaat in dit
essay op zoek naar het unieke
en het onvervangbare van de
roman. Zijn roman Het visioen
aan de binnenbaai verscheen in
oktober In het najaar van 2019
komt een nieuw boek uit geti-

korkest.”
Het concert belooft een feestelijk weerzien te worden voor
het Amarone Ensemble en
twee dierbare muziekvrienden.
Dit keer zijn ook concertmeester Hebe Mensinga van het Balletorkest en Godfried Hoogeveen, voormalig eerste cellist
van het Koninklijk Concertgebouworkest, te horen. Het blijft
een leuke constatering dat deze
topmusici, die met grote orkesten op wereldpodia hebben
gestaan, bijna allemaal uit Nederhorst den Berg en omgeving
komen. Kijk voor concertkaarten op www.ConcertenopdeBerg.nl
teld Zwarte schuur. Een roman
over het kwaad, over schuld en
geweten, over de demonen die
een leven begeleiden en over de
vrouwen die de hoofdpersoon
confronteren met zichzelf.
Entree: € 21 | € 17. Het Oude Kerkje
is open vanaf 19:30 uur. Er is vrije
zitplaatskeuze. Een drankje is bij
de prijs inbegrepen.

Fiets mee door Groene Hart
Fiets op 12 mei mee op Moederdag, met of voor je moeder,
geniet van heerlijke gerechten
en steun direct daarmee de
Hartstichting. Hartstocht Happen & Trappen is de lekkerste
fietstocht van Nederland. Een
dag lang fietsen door het prach-

tige Groene Hart en onderweg
heerlijk eten bij vijf verschillende restaurants. De totale
afstand is 45 kilometer. Deze
Hartstocht is mogelijk voor alle
fietsen, ook e-bikes. Er zijn 5
oplaadpunten. 12 mei wordt er
gestart en geëindigd in Harme-

Repair Café

pair Café. Onze handige vrijwilligers kunnen u (kosteloos)
helpen om bijvoorbeeld uw
huishoudelijke apparaten of
kledingstuk te helpen repareren.
In de bibliotheek in Loosdrecht
is ook een verzamelpunt voor
lege cartridges en een Jekko.
Hier kunt u lege batterijen en
spaarlampen inleveren. En
kleine elektrische apparaten die
echt niet meer te repareren zijn.
Het Repair Café is iedere 1e zaterdag van de maand.
Tjalk 41; 035- 582 5488

Op zaterdag 4 mei is er van
10.00-13.30 uur weer een Repair Café bij Bibliotheek
Gooi en meer vestiging Loosdrecht.
De slogan van het Repair Café
is weggooien? Mooi niet! Hebt
u kapotte huishoudelijke apparaten of een blouse waar de
knoop vanaf is? En lukt het u
niet zelf om het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het Re-

len, Dorpsstraat 14. De startlocatie is op 5 km van station
Woerden gelegen. Ook is er een
gratis parkeergelegenheid bij
de startlocatie. De kosten voor
deze fantastische dag bedragen
voor volwassen €50,- en voor
kinderen tot 12 jaar €35,-

NieuwsSter
Ook op Facebook, met honderden views, likes, enz.
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Inschrijving Historisch festival
Vreeland geopend
Het historisch festival Vreeland
heeft de inschrijving geopend,
deelnemers aan dit populaire
oldtimer evenement kunnen
zich met hun oldtimer voertuig
vanaf heden inschrijven via de
website:
www.historie-herleeft.nl
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus a.s. is het zover, dan vieren we het 25-jarig jubileum.
Wat begon als een klein regionaal evenement is uitgegroeid
tot een van de grootste oldtimer
evenementen in Nederland, in

zijn soort. Dit jaar heeft het festival het thema: ‘Oud Hollands
vermaak’. De organisatie heeft
een groot aantal oude kermisattracties geboekt en hoopt
hiermee dat de jubileumeditie een feestelijk tintje krijgt.
Een aantal succesnummers
uit voorgaande edities worden
weer uitgenodigd zoals, de enige nog in Nederland aanwezige
steile-wand. Breng een bezoek
aan onze nieuwe website en
schrijf u in en mis dit unieke
historisch evenement niet.

Kunstronde

open voor kunstliefhebbers van
binnen en buiten de regio en
tonen een veelzijdig kunstaanbod.
Zaterdag 18 en zondag 19 mei
2019, tussen 11.00 en 17.30u.
Overzichtsexpositie: Pauluskerk, Straatweg 37, 3621 CM
Breukelen. Feestelijke opening:
Pauluskerk, vr 17 mei, 20.00u
www.kunstronde.nl

Op 18 en 19 mei vindt dé expositieroute van professionele
kunstenaars en galerieën langs
de Vecht en rond de Loosdrechtse Plassen plaats. Ieder
jaar in het derde weekend in
mei staan ateliers maar ook uiteenlopende bijzondere locaties

Kijk uit naar Fort Kijkuit
KORTENHOEF- Altijd al een
kijkje willen nemen in dat fort
achter de rotonde bij de Vreelandseweg? Dat kan! Van mei
tot en met oktober is Fort Kijkuit geopend op elke eerste
zondag van de maand. Tussen
12.00 en 16.00 uur staat er een
boswachter en fortengids van
Natuurmonumenten klaar om
u van alles te vertellen over het
fort en de natuur in de Vechtplassen. Op het buitenfort is
een uitkijkpunt aanwezig en
een kleine informatieruimte.
En natuurlijk is er koffie en een
toilet. U bent van harte welkom.
Tot nu toe was het buitenfort
alleen doordeweeks te bezoeken van maandag tot donderdag tussen 8.00 en 17.00 uur als
het personeel van Natuurmonumenten aanwezig is. Maar
vanaf zondag 5 mei zullen vrijwillige boswachters en forten-

gidsen elke eerste zondag van
de maand gastheer/-vrouw zijn
namens Natuurmonumenten.
Markante pleisterplaats
Bezoekers kunnen op Fort Kijkuit een kijkje nemen in het
kruithuis, waar een kleine expositie is te zien over herstelwerkzaamheden in het laagveen, het fort en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Of klim
naar boven naar het uitzichtpunt en overzie de Wijde Blik,
het Hilversums Kanaal, natuurgebied De Put en de Horstermeerpolder. Voor kinderen
zijn er verschillende Oerrr-opdrachtjes uitgezet. Het fort
vormt hiermee een markante
pleisterplaats tijdens uw wandel- of fietsroute.
Leden van Natuurmonumenten mogen gratis mee met de
rondleiding. Niet-leden betalen €2,- per persoon.
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Huurverhoging 2019

Colofon

In juli verhogen wij de huurprijzen met
gemiddeld 1,5%. Dat is onder de inflatie van 1,6% en de laagste gemiddelde
huurverhoging onder corporaties in de
regio.

Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken
Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u
uitsluitend terecht op afspraak.

In het sociaal huurakkoord dat gesloten
werd tussen Aedes en de Woonbond
wordt gesproken over het bevriezen of
verlagen van huurprijzen. Op dit moment is dit onderdeel nog niet opgenomen in de landelijke wet- en regelgeving
en dus volgen wij de voorgenomen
richtlijnen nog niet. Dat doen wij uiteraard wel zodra het daadwerkelijk wetgeving wordt.

Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
9.00 - 16.00 uur
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Onze
huurdersbelangenorganisatie
(HBO) heeft ons geadviseerd over de
huurverhoging in 2019.
Op onze website vindt u meer informatie over de huurverhoging 2019.

Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90
Toets 1 voor het melden van een
reparatieverzoek!

Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
De pagina verschijnt 4 x per jaar.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

Start werkzaamheden L-flats
Vecht en Omstreken gaat vier L-flats
aan de Schepersweg opknappen en
verduurzamen. De flats worden daardoor energiezuiniger en blijven geschikt voor toekomstige generaties.
Maandag 20 mei starten we met de
werkzaamheden in de woningen van
de eerste flat. Vóór deze datum vinden
er al werkzaamheden buiten de woningen plaats.
Proefwoning Schepersweg 193
We hebben een proefwoning beschikbaar. We voerden de werkzaamheden

in en aan de woning uit om een goed
beeld te kunnen geven van wat wij
straks in alle woningen gaan uitvoeren.
Betreffende bewoners mogen alvast
een kijkje nemen in de proefwoning.
Veiligheidsplan verkeersroute
In de directe omgeving van de L-flats
bevinden zich scholen en een zwembad. Daardoor vindt er veel beweging
plaats van kinderen en jonge gezinnen. Veiligheid in de bouw, maar ook
in het verkeer is voor ons heel belangrijk. Wij houden hiermee rekening

Beoordeel onze
dienstverlening
Wij hebben MAGIS gevraagd om
doorlopend uw ervaring met onze
dienstverlening op te halen. Voorheen
ontving u steekproefsgewijs van ons
een vragenlijst. In het vervolg krijgt u
vaker een korte vragenlijst voorgelegd.
Bijvoorbeeld na het afronden van een
reparatie aan uw woning of na een
verhuizing. De vragenlijsten zijn makkelijk en snel in te vullen via e-mail.
Mocht u geen e-mailadres hebben, dan
kan het zijn dat u telefonisch wordt benaderd.

Wijziging aanpak plaatsen zonnepanelen
We investeren in de duurzaamheid van
onze woningen. Het opwekken van
energie via zonnepanelen op het dak is
daarvan een voorbeeld. Veel huurders reageerden enthousiast op ons aanbod om
zonnepanelen te plaatsen op geschikte
daken. Door de grote hoeveelheid aanvragen hebben we nu de doelstelling voor
2019 al gehaald! Wij kunnen geen individuele aanvragen meer honoreren.
Dit betekent natuurlijk niet dat wij stoppen met het plaatsen van zonnepanelen.
Om het plaatsen ervan op onze woningen
overzichtelijk en betaalbaar te houden,

gaan we dit projectmatig aanpakken. We
selecteren vooraf woningen die geschikt
zijn voor het plaatsen van zonnepanelen
en combineren dit waar mogelijk met het
aanbrengen van dakisolatie, zodat de investering optimaal resultaat oplevert. We
gaan de huurders per huizenblok of complex actief benaderen.
De komende maanden plaatsen we
nog panelen op de woningen waarvoor
de aanvraag al is goedgekeurd. Daarna
kunnen we individuele aanvragen vanwege het grote succes dus niet meer honoreren.

MAGIS marketing & research houdt
zich bezig met advies en praktijkgericht
onderzoek op het gebied van klantgerichtheid. Zij voert voor ons ook het
huurdersoordeel van de Aedes benchmark uit. Met dit onderzoek vanuit
Aedes, de brancheorganisatie voor
woningcorporaties, kunnen wij onze
dienstverlening vergelijken met andere
woningcorporaties.
Door u vaker te bevragen staan we directer met u in contact, waardoor we
verbetermogelijkheden sneller kunnen
oppakken. Met de uitkomsten van het
onderzoek kunnen we daadwerkelijk
onze dienstverlening verbeteren.

door met het bouwverkeer de drukste
punten zoveel mogelijk te vermijden.
In overleg met de gemeente Stichtse
Vecht is daarom een verplichte bouwroute afgesproken. Het bouwverkeer
zal worden omgeleid via de route, die
de lijnbus ook rijdt. Deze route is ingericht voor ‘groot en zwaar’ verkeer.
Om bewoners te informeren over de
voortgang van de werkzaamheden,
sturen wij hen regelmatig een nieuwsbrief toe. Die stellen we op samen met
de aannemer Van Wijnen.

Volg ons ook
op social media
Wij plaatsen ook berichten op
Facebook en Twitter.
Volg ons voor het laatste nieuws!

Succesvolle
NL Doet actie in
Loenen aan de Vecht
Op initiatief van bouwbedrijf
Van Wijnen was er op vrijdag 15
maart volop bedrijvigheid op de
Oosterklip in Loenen aan de Vecht.
Medewerkers van Van Wijnen,
Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken en bewoners werkten samen aan een schone en mooie omgeving. Er werden perken gewied, straten geveegd en portieken gereinigd
met de hoge drukspuit. Elk portiek
werd voorzien van vrolijke plantenbakken en ook diverse perkjes
werden opgevrolijkt met vrolijk gekleurde plantjes. Deze werden door
Hoveniersbedrijf Johan Spijker uit
Nieuwersluis beschikbaar gesteld.
Complimenten aan de bewoners die
hun steentje bij hebben gedragen en
dank aan Van Wijnen voor dit geweldige initiatief waaraan wij graag
onze medewerking hebben verleend.

Waarom betalen mijn buren minder
huur voor dezelfde woning?
Er zijn meerdere redenen waarom de
huurprijs van uw woning kan verschillen met die van de buren.
Een reden kan zijn dat er verschillen zijn
in de kwaliteit van beide woningen. Zo
kan de woning bijvoorbeeld minder geisoleerd zijn of er werden in het verleden
extra voorzieningen aangebracht in de
vorm van een luxere keuken of badkamer. Dit verschil komt tot uiting in het
aantal woningwaarderingspunten van
de woningen.
Een tweede reden kan zijn dat een verschil in huurprijs is ontstaan doordat er
een verschillende woonduur is. Door
wijzigende omstandigheden in de woningmarkt en in wet- en regelgeving
wijzigt ook de totstandkoming van de
huurprijzen. De maximale huurprijs van
een sociale huurwoning wordt bepaald
door het puntensysteem voor woningwaardering. Vecht en Omstreken hanteert een streefhuur van 80% van deze
maximale huurprijs. Een aantal jaren
geleden werd de huurprijs bepaald op
basis van andere uitgangspunten. Het
kan daardoor voorkomen dat een bewoner die al langer huurt een lagere huur

betaalt dan degene die er korter woont
of omgekeerd.
Een derde reden heeft te maken met de
Woningwet. Volgens die wet moeten
woningcorporaties vanaf 1 januari 2016
huurders passend huisvesten. Dit betekent dat de huurprijs niet te hoog mag
zijn in relatie tot het inkomen. Hiervoor
zijn wettelijk allerlei grenzen vastgelegd.
We moeten rekening houden met maximale huurprijzen voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens
met of zonder huurtoeslag. Om te zorgen dat onze doelgroep nog steeds in
aanmerking komt voor hetzelfde aanbod
aan huurwoningen, moeten we dus de
huurprijzen aanpassen. Daarom wordt
de huurprijs bij nieuwe verhuur aangepast aan het inkomen van de nieuwe
huurder en stellen wij in een aantal situaties de huur naar beneden bij.
Het is dus best ingewikkeld om te komen tot een goede huurprijs. Wij doen
ons uiterste best om, ondanks de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving,
toch steeds onze sociale huurwoningen
betaalbaar te houden voor de doelgroep.

NIEUWSSTER

Woensdag 1 mei 2019

Welk cijfer geeft u aan de Vuntus?
Wandelt of vaart u weleens
door natuurgebied de Vuntus? Ooit een bezoek gebracht
aan dit veengebied met grote
plas, smalle slootjes, rietland
en moerasbos? Dan wil Natuurmonumenten uw mening

graag weten! Vul de digitale
enquête in op www.natuurmonumenten.nl/onderzoek.
Natuurmonumenten
streeft
ernaar dat onze bezoekers optimaal van de natuur kunnen

genieten. Dat kan alleen als
we weten hoe bezoekers de
natuurgebieden en de aanwezige voorzieningen waarderen.
Omdat jaarlijks vele duizenden
natuurliefhebbers de Vechtplassen bezoeken, is het hoog

tijd om ook de mening van bezoekers aan dit gebied onder de
loep te nemen. Dit jaar is deelgebied de Vuntus aan de beurt.
Meedoen is simpel
Vertel ons wat u van uw bezoek
aan de Vuntus vond. Was er
genoeg parkeergelegenheid?
Werd de route goed aangege-
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ven en hoe heeft u de kwaliteit
van de wandel- en fietspaden
ervaren? Meedoen met het
onderzoek is simpel en duurt
hooguit tien minuten. Ga naar
www.natuurmonumenten.
nl/onderzoek en kies voor de
Vuntus.

NIEUWSSTER

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te Koop: originele gele
Ten Cate + Wayler surfplank
P.n.o.t.k. 06-53184318.
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378

(LOOSDRECHT)

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

12

Remco van Kooi

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

DENIEUWSSTER.NL

Woensdag 1 mei 2019

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 27, 		
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel. 		
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum		
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg: 		
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum: 		
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde, 		
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
035-621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht 		
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren, 		
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a, 		
035 - 582 44 93

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

