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Dunnebier
duwt door

NIEUWSSTER
NEDERHORST DEN BERG
Marije, Thijs en Ed Dunnebier van Dunnebier Print &
Marketing weten natuurlijk
dat gedrukte media momenteel onder druk staan,
maar ze zijn ervan overtuigd dat het Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter huis-aan-huisbladen
zijn die de coronacrisis
kunnen doorstaan. Evenals andere bedrijven pakken ze kansen om nieuwe
producten te presenteren.

drijf, van een trotse vader met
dochter en zoon.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Bijna 50 jaar geleden startte
Ed Dunnebier zijn drukkerij in
de Horstermeer, vanaf 1974
geeft Dunnebier de bladen De
Brug en WieWatWaar uit, decennia later samengevoegd
tot Weekblad Wijdemeren.
Weer later werd ook de Loosdrechtse NieuwsSter onderdeel van het bedrijf.
Marije en Thijs werken er al
bijna 25 jaar, je kunt met recht
spreken van een familiebe-

“Natuurlijk is het lastig om je
hoofd boven water te houden”,
opent Ed “maar ik denk dat
wij hele trouwe lezers hebben
voor wie dat wekelijkse blad
nog steeds onmisbaar is.” Uit
diverse leesonderzoeken blijkt
dat voor ongeveer driekwart
van de Wijdemeerders deze
lokale kranten op de eerste
plaats komen voor de informatievoorziening uit de zes dorpen. Plaatselijke websites en
sociale media kunnen nog niet
tippen aan deze toppositie.
Consument thuis
“Wij doen van alles om een
band te houden met de adverteerder en de consumenten thuis”, vervolgt Marije.
“Rond de Pasen hadden we
een kortingsactie die ervoor
zorgde dat we veel advertenties konden plaatsen. Ik merk
dat we veel goodwil hebben
gekweekt.” Ze wijst ook op de

vrijstaande
woning met
grote garage
perceel.opp.
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MAKELAARS - TAXATEURS

Nw-Loosdrechtsedijk 98 -100
ONZE KANTOREN
NIEUWBOUW (op afspraak)
LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Foto: (v.l.n.r.) Thijs, Ed en Marije

goede band met hun klanten.
Voor een aantal verzorgde
Dunnebier een setje kaarten
voor het personeel. In deze
coronatijd met verplichte quarantaine is een attentie naar je
medewerkers belangrijk. Daar
springt de drukkerij op in.
Meer
“Maar er is meer”, zegt Thijs.
“We zoeken ook naar mogelijkheden met nieuwe producten buiten het drukwerk om.
Gelukkig beschikken wij over
moderne apparatuur die dat

mogelijk maakt.” Tijdens deze
tijd van afstand houden, kun
je diverse producten bestellen.
Een snijplank met je persoonlijke boodschap erin gegraveerd. Of een tegeltje met foto
en een lieve tekst voor wie dan
ook. Er is van alles, zoals een
familieplanner, grote vellen tekenpapier en een bureau-onderlegger om het thuiswerken
aangenamer te maken. Kortom, kansen pakken op een
nieuwe markt.

Bladen
“We moeten alles op alles zetten om deze bladen te behouden”, zegt Marije. “Dat doen
we in de eerste plaats op eigen kracht, maar we hebben
ook een aanvraag ingediend
voor ondersteuning.” Het zou
ook mooi zijn als ook de lezers zich actief inzetten om
het Weekblad Wijdemeren en
de NieuwsSter hun centrale
plaats in de dorpen te laten
behouden. Via de websites en
de FB-pagina’s blijkt dat velen
deze bladen volgen.

In verband met
Koningsdag verschijnt
De NieuwsSter
op donderdag
30 april.
U krijgt meer voor
elkaar met een
“Vuister”
NVM-Makelaar!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp
Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Samen
komen
er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 we
823 34
di t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is

In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

14-10-19 12:48

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

W
U
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LAAT JE LIJF (WEER) ALS EEN GOED GEOLIEDE MACHINE WERKEN!
In dit boek vind je:

Zo zit je lijf in elkaar - uitleg over alle 11 lichaamssystemen
Heldere uitleg - over gezondheid en ziekte
Lekker praktisch - adviezen, tips & tricks van 15 experts en specialisten
Zelf aan de slag - voeding, beweging en leefstijl
Smakelijke recepten - eet je lijf gezond!

!

3
3
3
3
3

Detoxificatie

Voortplantingsstelsel

Hart- en vaatstelsel

Psyche
Immuunsysteem
Hormoonstelsel
Ademhalingsstelsel
Huid

4 experts + 11 specialisten slaan de handen ineen

Gezond
van kop tot teen

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

Spijsverteringsstelsel
Bewegingsapparaat

De Poepdokter

Stress, vermoeidheid, slaap

Nienke Gottenbos

De auteurs
Nienke Gottenbos

Pascale Naessens

Darmfloratherapeut en
Eigenwijs Voedingsdeskundige

Voedingsdeskundige en
gespecialiseerd in low-carb
recepten

Ir. Ralph Moorman

Juglen Zwaan

Levensmiddelentechnoloog,
gespecialiseerd in voeding,
hormonen en anti-aging

Met medewerking van (medisch)
specialisten:
Pauline Dekker, Tjerk Feitsma,
Barbara Havenith, Rogier Hoenders,
Nathan Hutting, Wanda de Kanter,
Maarten Moen, Yvonne van Stigt,
Jetske Ultee, Harry Wichers,
Janneke Wittekoek.

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
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
035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
035 - 588 90 60
Receptenlijn
24 uur
035 - 588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
035 - 588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
035 - 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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

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

1-1-2

De Hormoonfactor

Ralph Moorman
Pure Pascale

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

035 - 623 11 00

Apotheek

Frans Halslaan 7
035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon
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
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,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

085-210 05 75
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 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

Pascale Naessens

Orthomoleculair therapeut en
Voedingsdeskundige

aHealthylife

Juglen Zwaan

Ons lijf bestaat uit miljoenen verbindingen en netwerkjes.
Het is een alles-in-een pakket van systemen. Elk systeem
kent zijn gebreken. Soms aangeboren, maar vaak beïnvloed
door onze leefstijl. En pas als alle systemen goed met
elkaar samenwerken en overleggen, kan ons lijf optimaal
functioneren.
In dit boek geven 15 experts en (medisch) specialisten
hun tips en tricks om elk systeem gezond te houden. Zij
leggen je stap voor stap uit hoe elk lichamelijk systeem
precies werkt, welke aandoeningen vaak voorkomen en hoe
je elk systeem zelf een handje kunt helpen door middel
van voeding, beweging en leefstijl. Met heerlijke recepten
van Pascale Naessens en supplementenadviezen van Juglen
Zwaan.

Verkrijgbaar bij de (online)boekhandel.
Hardcover, 368 blz. Fullcolour, € 27,95

www.splintmedia.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Let op!.. Iedere woensdag GEHAKTDAG!
Mager rundergehakt
Mager H.O.H. Gehakt
Gekruid rundergehakt

500 gr.
500 gr.
500 gr.

€ 4,50
€ 3,75
€ 4,50

100 gr.

€ 3,25

Heerlijk bij de asperges:
Biologische Beenham
(geldig t/m woensdag 29/4)
Koningsdag geopend van 11-16 uur

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

POLITIEK
Locoburgemeester over vervolg
corona-aanpak
Woensdag 22 april 2020
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1 overledene in Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een beeldgesprek met
locoburgemeester
JanJaap de Kloet komt naar
voren dat de regionale
aanpak volgens plan verloopt. De Kloet betuigde
zijn medeleven met één
overledene te Kortenhoef als gevolg van het
coronavirus (op 15 aprilred.). Voorts herstelt burgemeester Crys Larson
zodanig, dat ze deze week
alweer voldoende energie
heeft om de eerste dossiers op te pakken.
De Kloet benadrukt dat Wijdemeren ‘niks op eigen houtje’
doet. “We volgen het regionale beleid met de Noodverordening.” Voor de zes dorpen
houdt dat onder andere in dat

de sanitaire voorzieningen op de recreatieparken,
op gemeentestrandjes als
aan de Vuntus, Spiegelplas
en de Zuwe gesloten blijven.
Het tegenhouden van fietsers
op het Bergse-en Googpad
heeft goed gewerkt, dus die
maatregel wordt verlengd tot
28 april. Op de Loosdrechtse
plassen zijn er ongeveer 500
boten waargenomen in het
weekend. De Kloet weet dat
de jachthavens de afspraken
over 1,5 m. afstand en niet
meer dan 2 personen per
vaartuig goed naleven. Alleen
bij de Raaisluis, aan de Kromme Rade, bij Intratuin, was
het erg druk.
Ook is hij blij met de uitbreiding
van het aantal BOA’ s zodat er
voldoende capaciteit is om in
de weekends en in de avonduren te surveilleren. Officieel

lijkt een erehaag verboden,
maar burgemeester Broertjes,
de leider van de Veiligheidsregio, gedoogt deze vorm van
afscheid nemen. Hij noemde
verbieden ‘tegennatuurlijk’ en
dus zal Wijdemeren ook niet
optreden in dit grijs gebied. Bij
het loket voor zzp’ers hebben
289 Wijdemeerders een aan-

vraag ingediend. “Er waren
natuurlijk meer aanvragen,
maar ik heb begrepen dat er
tot nu toe ruimhartig wordt
uitgekeerd.” Hoe de stand
van zaken is bij het Ondernemersloket, dat gaat over een
pakket aan maatregelen ter
ondersteuning van bedrijven,
is nog niet bekend, dat is re-

cent geopend. Door de strijd
tegen het virus is de samenwerking tussen het Plassenschap, Natuurmonumenten,
de gemeente en politie met
gezamenlijk toezicht op de
Loosdrechtse plassen een
week naar voren gehaald.

Wijdemeren dreigt ‘klem’ te komen
Woningbouw en recreatie op slot
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 18 februari kwam de
provincie Noord- Holland
met nieuwe regels over het
landschap. Het gemeentebestuur schrok van de gevolgen voor woningbouw
en recreatie.
“Het komt erop neer dat we
klem komen te zitten. Dit zou
een enorme impact hebben,
we kunnen geen kant meer op.
Ontwikkelingen worden nagenoeg stopgezet”, zegt een verontruste wethouder De Kloet.
Wijdemeren heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de
verordening.
De provinciale omgevingsverordening NH2020 kent alleen
regels om de fysieke leefomgeving in conservatieve staat te
behouden. Voor Wijdemeren is
ontwikkeling met woningbouw
en recreatieve beleving essentieel om de kernen leefbaar te

houden. De diverse nieuwe
regelgevingen treffen de gemeente onevenredig hard. Als
alle lintbebouwingen in de dorpen vallen onder ‘beschermd
landschappelijk gebied’ kun je
niet verbeteren en zijn nieuwe
ontwikkelingen vrijwel onmogelijk, vervolgt de wethouder.

ALLE JACHTHAVENS
EN RECREATIEPARKEN VALLEN ONDER
HET BESCHERMD
LANDELIJK GEBIED
Wijdemeren wil de natuur beschermen, het is een belangrijke kwaliteit van de 6 dorpen.
Maar het sterker maken van de
leefbaarheid kan niet als de ca.
80% natuur met veel lintbebouwing wordt getroffen door knellende maatregelen. Zo zouden
plannen als Groenewoud, Nederhorst-Noord en Zuidsingel
fase 8 in de problemen komen.
Ook de recreatieve voorzieningen zoals die in het Gebiedsakkoord worden aangekondigd

worden ingekapseld, want
alle jachthavens en recreatieparken vallen onder het beschermd landelijk gebied.
Hele provincie
Wethouder De Kloet heeft al
in een gesprek met gedeputeerde Loggen aangegeven
dat er fundamentele bezwaren

zijn. Voor de Pasen is een uitgebreid bezwaarschrift naar
Haarlem de deur uitgegaan.
Die procedure staat open tot
22 mei. Daarnaast heeft de
wethouder alle andere wethouders van Noord-Holland
een brief gestuurd, waarin hij
vraagt gezamenlijk op te trekken. “We moeten de krachten

bundelen. Dit zal ook spelen
in bijvoorbeeld de Kop van
Noord-Holland.” Wijdemeren
wil samen met de provincie
bekijken hoe natuur, wonen,
werken en recreëren op elkaar
kunnen worden afgestemd.
Een slot op woningbouw en recreatie is uit den boze.
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14-jarigen krijgen nieuwe oproep
Prik tegen meningokokkenziekte
REGIO
In de periode van 28 april
t/m 25 mei nodigt Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek
drieduizend (bijna) 14-jarigen opnieuw uit om de prik
tegen meningokokkenziekte te komen halen.
In verband met het coronavirus
gebeurt dit deze keer niet in
grote groepen in een sporthal,
maar elke jongere krijgt een
persoonlijke afspraak. Zo kan
iedereen op een veilige manier
deze belangrijke vaccinatie halen.
Uitstel kan gevaarlijk zijn
Meningokokkenziekte is een
verzamelnaam voor ziekten die
worden veroorzaakt door een
bacterie, de meningokok. Deze
bacterie kan bloedvergiftiging
en hersenvliesontsteking veroorzaken. Van 2015 tot 2018
was er een stijging van het aantal mensen met meningokokkenziekte. Sindsdien krijgen
tieners een vaccinatie die hiertegen beschermt. Alle jongeren
in Nederland die geboren zijn

in 2006 krijgen deze vaccinatie
voor de zomer aangeboden.
Ook in de huidige coronatijd.
Het uitstellen van de prik kan
namelijk gevaarlijk zijn.
Persoonlijke afspraak
De (bijna) 14-jarigen uit de Gooi
en Vechtstreek waren al eerder
uitgenodigd om de vaccinatie
te komen halen. De vaccinatieweek die eind maart in Sporthal
De Zandzee in Bussum was
gepland, ging op advies van
het RIVM niet door. In verband
met het coronavirus mocht de
vaccinatie niet langer in groepen worden aangeboden. De
betreffende jongeren ontvangen dus een nieuwe oproep. Zij
worden deze keer individueel
uitgenodigd in The Red House
op het Mediapark in Hilversum.
Omdat elke tiener nu een persoonlijke afspraak krijgt, ontstaan er geen wachtrijen in een
groep en kan iedereen goed
afstand houden van elkaar.
Gezondheidsklachten
Bij verkoudheid, benauwdheid
of koorts, is wel het advies om

In verband met
Koningsdag verschijnt Een bedankje,
De NieuwsSter
op
donderdag
30 april.

Maandag 27 april
Koningsdag
(van 8 tot 12 uur)

Oranjegebak
LET OP :Deze dag alleen verkoop
Oranje gebak en dit jaar uitsluitend
op bestelling !

Na 15 jaar inwoner te zijn geweest ga ik de mooie gemeente Wijdemeren verlaten om in
Deventer te gaan wonen. Ik
hoor u denken, dat doen zoveel
mensen en dat is ook zo, niets
bijzonders aan. Ik heb 10 jaar
mogen deelnemen aan de gemeentepolitiek in Wijdemeren,
eerst als fractie-assistent voor
de PvdA, daarna als wethouder voor PvdA/ GroenLinks en
de laatste twee jaar als raadslid en wilde daarom toch even
op deze manier een woord van
dank schrijven.

Normaliter neem je bij een verhuizing en dus bij het vertrek
als raadslid in een raadsvergadering afscheid en bedank je
alle kiezers en leden voor het
vertrouwen dat zij je gegeven
hebben in de afgelopen perioden. Dit zowel voor de periode als wethouder als die van
raadslid. Ook dank je je fractiegenoten voor de fijne samenwerking en gezelligheid en het
bestuur voor de ondersteuning
en betrokkenheid. Je collegaraadsleden voor de soms leuke/mooie en soms pittige debatten en roep je de raadsleden
van de coalitie op om kritisch te
blijven naar het college. De oppositie wordt bedankt voor het
samen optrekken. Je bedankt
de griffie voor het geduld en het
college van wethouders en burgemeester wens je heel veel
succes en wijsheid toe in deze
gekke tijd, want het zal niet gemakkelijk besturen worden de
aankomende jaren. Tot slot ook
een dankwoord aan de pers,
want zonder hen geen nieuws
uit politiek Wijdemeren.

een nieuwe afspraak te maken
en thuis te blijven. Dat advies
geldt in deze coronaperiode
voor alle Nederlanders. Ook
zieke medewerkers blijven
thuis. Na de vaccinatie kunnen
de jongeren soms last krijgen
van milde bijwerkingen. Bijvoorbeeld lichte koorts of een
rode plek op de plaats waar de
prik is gegeven. Dat is normaal
en gaat vanzelf weer over. De
vaccinatie heeft geen nadelige
invloed op de weerstand. Na
de prik hebben jongeren dus
geen grotere kans om corona
te krijgen.
Komt allen
Jeugd en Gezin werkt met
man en macht om ondanks de
bijzondere
omstandigheden
jongeren te blijven vaccineren.
Vier weken lang, in de periode
van 28 april t/m 26 mei, gaan
de medewerkers vijf dagen
per week vaccineren om alle
drieduizend jongeren uit onze
regio te beschermen tegen
de meningokokkenziekte. De
boodschap is: Kom en maak er
gebruik van!

Het zijn gekke tijden. Lege treinen, verlaten pleinen, dichte
cafés. Nederland bood de afgelopen weken een onwerkelijke
aanblik. Het voelt als een nare
droom waar je wakker uit wilt
worden. Door het virus houden
we meer afstand van elkaar.
De verjaardagen, de kraamvisite en de familieweekenden
en ook de raadsvergaderingen
die nu niet doorgaan. Er wordt
met man en macht geprobeerd
om onze democratische processen wel doorgang te laten
vinden maar dat is zoeken
naar manieren en kijken naar
wat er past binnen de huidige
wet en regelgeving. 7 mei is
mijn laatste raadsvergadering
en gezien de gekke tijden en
dus ook mijn bijzondere laatste
raadsvergadering wilde ik toch
even een berichtje schrijven.
Succes allemaal met alles wat
er op ons afkomt maar bovenal,
blijf gezond!
Hartelijke groet, Sandra van
Rijkom, raadslid PvdA/ GroenLinks.

LOKAAL
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Samen aan de slag
tegen cabomba
LOOSDRECHT
Zoals eenieder waarschijnlijk al heeft ondervonden
hebben wij op de Loosdrechtse plassen last van
een uitheems waterplantje genaamde Cabomba
dat dusdanig woekert dat
boten kunnen vastlopen.
Daarom werd in december
2018 de Vereniging Samen
Cabomba Aanpakken opgericht om dit probleem
gezamenlijk en gecoördineerd te gaan aanpakken.
Een groot aantal havens
en recreatieparken zijn
daarom lid geworden.

zeer positief effect, en kan de
cabomba daarna kleinschalig
worden bijgehouden. Vanuit
de provincie Noord-Holland is
er 200.000 euro beschikbaar
gesteld om de aanpak mede
te financieren. (50% jachthaven-50% subsidie). Voorwaarde daarbij is wel dat het
met een methode gebeurt die
door de provincie wordt onderschreven. In het voorjaar van
2020 zijn er, voor de coronacrisis, vele plannen ingediend:
jachthavens Kortenhoef, Het
Anker, De Vrijbuiter, de Otter,
Scherpel, Ruimzicht en ook
recreatieparken Smalland en
Drechthoeve en de Vereniging
de Kavelaars.

In 2019 zijn proefexperimenten en voorlichtingsbijeenkomsten geweest over effectieve
methodes. Want het zinnetje
‘dweilen met de kraan open’
klopt echt niet. Wanneer het
professioneel en zorgvuldig
wordt uitgevoerd heeft het een

Methodes
Met de harkmethode wordt de
cabomba met wortel en al verwijderd. Op diepere gebieden
wordt de knijperbak gebruikt,
die meteen ook veenslib meeneemt. Omdat de baggerplannen anderhalf jaar (tot medio

Door: Kees Blase en Jan Luder

2022) worden uitgesteld is het
wel van belang dit jaar de Cabomba caroliniana en ook het
Ongelijkbladig vederkruid zo
veel mogelijk en zorgvuldig te
verwijderen. De maaimethode
wordt ernstig afgeraden en
niet gesubsidieerd, omdat het
leidt tot enorme fragmentatie
en dus juist verspreiding van
cabomba en vederkruid. Waar
we als Loosdrechters trots op
kunnen zijn is dat de Vrijbuiter en Jachtservice Breukelen
een eigen harkboot hebben
ontwikkeld, dat jachthavens
De Otter en de Vrijbuiter een
eigen harkverzamelboot hebben en dat de jachthaven de

Watervogels een indrukwekkend schip gebouwd hebben
om cabomba en vederkruid
aan te pakken.
Innovaties
De VSCA heeft ook plannen
gemaakt om nieuwe innovaties
te doen, zoals een grootschalige stofzuiger om op moeilijke
plekken, ook onder de steigers de cabomba te kunnen
verwijderen. Dit plan kon nog
niet worden uitgevoerd omdat
er nog geen subsidie kon worden verleend. Maar het goede
nieuws is dat er deze week
een positief besluit is genomen
over een investeringsfonds

van de provincie Noord-Holland, waardoor de VSCA en
het kernteam Cabomba aanpakken toch met de innovaties
aan de slag kunnen.
Wij roepen vooral ook uw hulp
in als regelmatige watersporter om te helpen de cabomba
binnen de perken te houden.
Lees daarom goed wat er op
de borden staat die u bij de
jachthavens aan treft en zorgt
u met ons ervoor dat de cabomba niet uitgroeit tot een
ramp voor de watersport. Een
voorbeeld van een bord treft u
bijgaand aan. Helpt u mee???

Gezellige noodopvang Regenboogschool
Ruim 200 leerlingen in Wijdemeren
KORTENHOEF
Op bijna alle basisscholen
in Wijdemeren is er een
Noodopvang voor kinderen van wie de ouders
een vitaal beroep hebben.
Vorige week kwam onderwijswethouder Jan Klink
een kijkje nemen op de
Regenboog in Kortenhoef.
Schoolleider Edwin Nelemans
vertelt dat er gemiddeld zo’n
18 kinderen gebruik maken
van de noodopvang, waarbij
op dinsdag en donderdag de
meeste kinderen tussen 4 en
12 jaar aanwezig zijn. Hij ziet
een lichte stijging, mede omdat de school ook kinderen uit
een kwetsbare thuissituatie
opvangt.
De wethouder weet dat er in
heel Wijdemeren ruim 200
leerlingen in de noodopvang
zitten, ook variabel per dag.
De Regenboog werkt samen
met de Warinschool uit Nederhorst den Berg, zodat er
ook Bergse jongens en meis-

jes meedraaien in Kortenhoef.
In Loosdrecht werken de
Sterrenwachter en De Linde
samen.

‘OP AFSTAND
WERKEN MET
KLEUTERS IS BIJNA
ONMOGELIJK’
Nelemans is aangenaam
verrast over de snelle digitale implementering. “Doordat
we gedwongen zijn door de
coronacrisis om veel digitale
middelen in te zetten, zie je
ook dat het erg snel gaat. Dit
had onder andere omstandigheden misschien wel 2 jaar
geduurd.” ’s Middags is het
ontspannen werken, de kinderen kijken naar een video
‘Het Regent Gehaktballen-2’.
Voor de wethouder nemen ze
even de tijd. Meike’s moeder
werkt in de zorg. “Ik vind het
anders werken wel leuk, niet
zo schools. En ik heb nu nieuwe vriendinnen.” Jort vertelt
dat ze werken met weektaken, hij doet vrijwel alles op

een laptop. Behalve lezen en
gym. De kleuters van juf Ellen werken rustig aan spelletjes. “Op afstand werken met
kleuters is bijna onmogelijk,
maar ik probeer het wel.” Juf
Wendy van groep 4-5 demonstreert een les via het beeld-

scherm, dat loopt lekker. Het
gaat over het boek ‘Hond in
de Pot’, de leerlingen werken
goed mee. Ook heeft de wethouder nog een heuse videoconferentie met zes meiden
en één jongen uit groep-7.
Reza mist de leerkrachten en

Jasper vindt het vaak saai.
Dat beaamt Jan Klink die ook
urenlang achter het scherm
zit om te overleggen. Dit was
z’n eerste uitje na de uitbraak
en daar was-ie blij mee.
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Hardlopen in Coronatijd
Ingezonden artikel
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
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

• 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

Wij zien de laatste weken
een hoop mensen van
jong tot oud hardlopen.
Dit is een goede actie, zeker om fit te blijven of om
fit te worden. Graag willen wij een aantal looptips
met je delen. Hardlopen is
een sport die je makkelijk
en snel vanuit je huis kunt
doen en je hebt er alleen
sportschoenen voor nodig.
Maar hardlopen is ook een
fysiek zware sport voor je
lichaam. Dus enige voorzichtigheid is geboden.
Kleding / Sportschoenen
Onder de 12 graden een lange broek en 2 laagjes shirt,
waarvan één met lange mouwen. Boven de 15 graden kan
je met een korte broek en een
shirt met korte mouwen lopen,
maar neem voor de zekerheid
een loopjasje of vestje mee
voor evt. wandelmomenten. Je
sportschoenen mogen niet te
oud zijn (max 1,5 jaar) de demping gaat er uit. Je hoeft niet
gelijk met de duurste hardloop-

REGIO
Vorige week overleed de
eerste inwoner van Wijdemeren aan de gevolgen van
het coronavirus. Het betrof
iemand uit Kortenhoef.
Voor zover bekend waren
er – bij het schrijven van dit
artikel – 38 mensen uit de
regio Gooi en Vechtstreek
overleden aan corona. De
gemiddelde leeftijd was 82
jaar.

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word
vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Help door
te luisteren
anoniem
dag en nacht

Moment van Looptraining
Zorg altijd dat je je looptraining
begint met een goede warming
up (10-15 min rustig hardlopen
+ rek- & strekoefeningen) en
vervolg dan je looptraining. In
de ochtend kan je het beste
een duurloop doen en in de
middag of avond de tempotrainingen (intervallen). Je lichaam
en met name je pezen zijn dan
warmer.
Looptechniek
Maak niet te grote passen, met
kleinere pasjes hou je het langer vol en je belast ook minder
je gewrichten. Ander voordeel
is je voetlanding, deze is automatisch meer op je middenvoet
en dit heeft weer als voordeel
dat je minder wrijving hebt
met de ondergrond. Blijf goed
rechtop lopen, dat komt het
ademhalen ten goede.
Tussendoor wandelen is helemaal niet erg. Stel voor jezelf

steeds een eindpunt vast tot
waar je loopt. En vergeet ook
zeker niet om uit te lopen, 5
minuten wandelen, voordat je
naar binnen gaat.
Als beginnende hardloper is
2 keer in de week hardlopen
voldoende. 1 keer een duurloop en 1x een tempotraining.
Tempotrainingen zijn niet leuk
om alleen te doen, maar daar
zijn nu de verschillende loopgroepjes / clubs in Wijdemeren voor. De looptrainer zal je
advies geven over je houding
en trainingsvormen, want een
blessure heb je zo opgelopen.
Helaas mogen we nu even niet
in groepjes hardlopen, maar
de looptrainers van Stichting
Buro Sport geven je graag adviezen en training via de app
door, zodat je toch goed gericht
kan hardlopen. Naast St. Buro
Sport kan je ook terecht bij De
Bergse Runners Club.
Succes met hardlopen (Raimon Knip, Suzan Stougie,
Stichting Buro Sport).

Inwoner Wijdemeren		
overleden aan corona
Door: Saskia Luijer

Luister jij?

schoenen te beginnen, maar
daartussen is genoeg aanbod.

De locatie van overlijden betrof 14 keer een ziekenhuis,
22 keer een verpleeghuis en 2
maal de thuissituatie. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis Tergooi lijkt langzaam af te
nemen. Dit weekend waren er
21 patiënten opgenomen. Eerder waren dat er 29. Buiten het
ziekenhuis hebben de zorgorganisaties aparte corona-units
opgezet in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Op dit moment
zijn daar nog voldoende plaat-

sen beschikbaar. Mocht de
huidige capaciteit onvoldoende
zijn, dan wordt er gekeken naar
tijdelijke nieuwe locaties, zoals
zorghotels.

‘AANTAL PATIËNTEN
IN TERGOOI LIJKT
LANGZAAM AF TE
NEMEN’
Alert op klachten
Nog te vaak blijken er mensen
naar het ziekenhuis te komen
met verkoudheidsklachten. In
de triagetent bij Tergooi wordt
u hierop gecontroleerd. Tergooi vraagt u met klem om niet
naar het ziekenhuis te komen
als u last heeft van hoesten,
niezen, kuchen, loop- of snotneus, keelpijn, kortademigheid,
geur-/smaakverlies of koorts.
Bent u 24 uur klachtenvrij, dan
bent u weer welkom.
Testen op corona
Bij GGD Gooi en Vechtstreek
kunnen zorgmedewerkers zich
laten testen op het coronavi-

rus. Het gaat om zorgverleners
(met corona-achtige klachten)
van huisartsenpraktijken, ambulancedienst,
verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verloskunde, kraamzorg,
jeugdzorg en GGZ. De test
wordt aangevraagd door de
eigen werkgever, bijvoorbeeld
door de instellingsarts, bedrijfsarts, ARBO-arts of specialist
ouderengeneeskunde. Als dit
niet mogelijk is, kan de aanvraag via de huisarts verlopen.
Avond-, nacht- en weekendopvang
Ouders die werkzaam zijn
in een cruciaal beroep of vitaal proces en zelf geen opvang kunnen regelen, kunnen
(gratis) gebruik maken van
noodopvang voor kinderen van
0 tot 12 jaar. Er is ook 24-uurs
opvang, dus noodopvang in de
avond, nacht of het weekend.
In Wijdemeren kan dit bij Kidswereld, locatie Nederhorst den
Berg.
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ANWB Automaatje
helpt. Ook nu!

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@fonsdekeijzer

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 27 april (Koningsdag) en op
dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) is het
gemeentehuis gesloten. Houd voor de
actuele openingstijden www.wijdemeren.nl
in de gaten.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

We denken
aan u

>

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat er een inwoner
van Wijdemeren is overleden aan de
gevolgen van het coronavirus. Mijn
medeleven gaat uit naar de familie en
andere naasten.
De impact van het virus dringt na dit verdrietige bericht nog weer eens extra tot mij door.
Veel inwoners hebben momenteel grote
zorgen over familie, vrienden of anderen in
hun directe omgeving. Laten we daarom juist
nu naar elkaar omkijken en elkaar steunen.
Ook als college denken we natuurlijk aan de

mensen die het momenteel moeilijk hebben.
Mensen die zich zorgen maken over een opa
in het verzorgingshuis, een alleenstaande zus
in quarantaine of een hardwerkende tante in
het ziekenhuis. Deze mensen willen we een
hart onder de riem steken door ze een persoonlijke kaart te sturen. Want het coronavirus
raakt ons allemaal. Op wat voor manier dan
ook. Dus wat uw verhaal ook is: laat het ons
weten.

Vertel daarbij kort waarom hij of zij een kaart
verdient.
Ondertussen houdt u zich allemaal erg goed
aan de geldende maatregelen. Zo is het
paasweekend in Wijdemeren en in de regio
goed verlopen. Hiervoor mijn complimenten!
Blijf dit volhouden. Ook in de aankomende
weken.
Houd moed, blijf gezond en steun elkaar.

Kent u iemand of bent u iemand die een hart
onder de riem kan gebruiken? Mail dan zijn
of haar naam, adres, postcode en woonplaats naar communicatie@wijdemeren.nl.

Jan-Jaap de Kloet
Locoburgemeester Wijdemeren

75 jaar vrijheid: herdenken en vieren
We herdenken en vieren 4 en 5 mei
dit jaar thuis. In een bijzonder jaar,
waarin velen voelen hoe kwetsbaar
vrijheid is, staan we stil bij het einde
van de Tweede Wereldoorlog, nu 75
jaar geleden.
Op 4 mei leggen de burgemeester en wethouders namens alle inwoners een krans bij
de verschillende herdenkingsplekken in de
dorpen in Wijdemeren. Ook thuis kunt u stilstaan bij onze vrijheid. Hang de vlag halfstok,
kijk naar de nationale herdenking op televisie,

wees twee minuten stil, speel thuis de Taptoe
als u een blaasinstrument heeft, zing het
Wilhelmus en voer gesprekken over vrijheid.
Doet u mee?

Tekeningen of gedichten
Kinderen van 4 tot en met 16 jaar kunnen
nog tot 6 mei een tekening of gedicht mailen
naar communicatie@wijdemeren.nl over wat
vrij zijn voor hen betekent. De inzendingen
worden op een later moment tentoongesteld
in het gemeentehuis, waarbij alle kinderen die
iets hebben gemaakt worden uitgenodigd.

Kijk ook op www.wijdemeren.nl/vrijzijn.

Bergse Pad en Googpad

Om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen hebben we, in overleg met
Natuurmonumenten, besloten om tot
28 april alleen wandelaars toe te laten op
het Bergse Pad in Ankeveen en Googpad in
Nederhorst den Berg. Op deze twee smalle
paden is het moeilijk om voldoende afstand
te houden, zeker als er naast wandelaars
ook fietsers gebruikmaken van het pad.
Na 28 april wordt er gekeken of de maatregelen moeten worden verlengd.

Koningsdag

Maandag 27 april is het Koningsdag. We
vieren dat dit jaar thuis. Vanaf 10.10 uur
kunt u op televisie een terugblik bekijken
op voorgaande Koningsdagen. Daarnaast
kunnen kinderen onder de 12 jaar een brief
of tekening naar de koning sturen, met
felicitaties en/of een verhaal waarin ze
vertellen wat de coronacrisis met hen
doet. Stuur de inzending naar:
secretariaat@oranjebond.nl. De brieven
en tekeningen worden ’s middags aan de
koning aangeboden. U kunt de dag om
16.00 uur afsluiten met een toost.
Hef thuis het glas op de 53e verjaardag van
de koning.
>

Vaccinatie meningokokken

In de periode van 28 april tot en met 25 mei
nodigt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
14-jarigen uit om de prik tegen meningokokkenziekte te halen. Deze jongeren
waren al eerder uitgenodigd, maar de vaccinatieweek die eind maart was gepland, ging
op advies van het RIVM niet door.
De betreffende jongeren krijgen deze keer
een persoonlijke afspraak. Zo kunnen ze op
een veilige manier de vaccinatie halen.
>

Veilig Thuis

We blijven deze periode zo veel mogelijk
thuis. In veel huishoudens gaat dit goed,
maar in sommige gezinnen lopen de spanningen thuis op. Een paar tips: zorg voor
regelmaat door samen de dag in te delen,
uit uw gevoelens, bespreek spanningen of
ruzies en maak afspraken met elkaar. Komt
u er niet uit? Zoek dan hulp bij vrienden of
familie, uw huisarts of een hulpverlener. In
noodgevallen kunt u Veilig Thuis bereiken
via telefoonnummer 0800 2000 of kijk op
www.veiligthuis.nl.
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ANWB AutoMaatje helpt. Ook nu!
Het coronavirus kan het dagelijks
leven lastig maken. Heeft u hulp
nodig of wilt u juist helpen? De
Appelboom biedt een overzicht van
alle initiatieven in Wijdemeren, zoals
bijvoorbeeld Versa Welzijn ANWB
AutoMaatje.
“Normaal gesproken rijden onze vrijwillige
chauffeurs met u naar de kapper, een familiebezoek of winkel in de buurt. Nu helpen we
graag door een boodschap of praktisch klusje
te doen, ook bieden we een luisterend oor.
Mantelzorgers die niet aan deze taken toe
komen, kunnen ook aan ons denken. Laat u
het weten als u hulp kunt gebruiken? Bel dan
met 035 694 74 55 (werkdagen 10.00-12.00
uur) of mail naar

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl”,
vertelt Iris Klarenbeek van Versa Welzijn.

Veel helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren
die graag voor u klaar staan. Schroom niet om
gebruik te maken van deze hulp.
Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt
u een overzicht. Wilt u zelf hulp aanbieden of
heeft u hulp nodig bij een ondersteuningsvraag? Bel dan met dorpscoördinator
Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of mail
naar b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u
graag op weg.

24-uurs kinderopvang
Kinderopvang Kidswereld in
Nederhorst den Berg biedt sinds
6 april 24-uurs noodopvang in
Wijdemeren voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Kidswereld is
voor hen zeven dagen per week, 24
uur per dag open.
Het uitgangspunt is dat de ouders eerst
proberen zelf opvang te regelen. Lukt dat niet,
dan kan noodopvang aangevraagd worden.
De 24-uurs noodopvang is een extra dienst,
bovenop de dagopvang voor kinderen met

ouders in vitale beroepen, zoals de zorg, het
openbaar vervoer of de hulpdiensten.
Zie voor een overzicht van de beroepen:
www.rijksoverheid.nl.

Meer informatie en aanmelden
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders in
vitale beroepen in Wijdemeren zijn welkom
bij Kidswereld, ook als zij hier nog niet eerder
kwamen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden:
www.kinderopvangkidswereld.nl.

Scheidingsstations open op maandag
De scheidingsstations in Bussum,
Hilversum, Huizen en Weesp gaan in
ieder geval tot en met 25 mei extra
open op de maandagen van 12.00
tot 19.30 uur. Op feestdagen zijn de
scheidingstations gesloten.
Het scheidingsstation in Hilversum is al open
op maandag tot 16.30 uur, hier wordt de
openingstijd op maandag verlengd tot 19.30
uur. De openingstijden op de overige dagen
blijven ongewijzigd. De GAD voert de ruimere
openingstijden door om de drukte meer te
kunnen spreiden over de dagen en daarmee
filevorming en lange wachttijden voor bezoekers te voorkomen.

Noodzakelijk?

lijk is. Houd op het scheidingsstation de extra
maatregelen in acht. Er geldt bijvoorbeeld een
maximum aantal bezoekers op het station.
Ook zijn er maximaal twee personen per
auto toegestaan (niet jonger dan 18 jaar) en
sluit het scheidingsstation op de aangegeven
tijdstippen de hekken, ongeacht de rij die er
dan nog staat.

Gesloten rond feestdagen
Tijdens de aankomende feestdagen is het
scheidingsstation gesloten. Het gaat om de
volgende dagen:
- Koningsdag maandag 27 april
- Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
- Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
- Tweede Pinksterdag maandag 1 juni

De oproep blijft om alleen naar het scheidingsstation te komen als het echt noodzake-

Gratis energieadvies voor monumenteigenaren
Heeft u een monumentale Gooise
villa of arbeiderswoning die u wilt
gaan verduurzamen? Dan kunt u
zich aanmelden voor een gratis adviesgesprek op maat. Speciaal voor
monumenteigenaren worden in Gooi
en Vechtstreek zeven gratis adviezen
beschikbaar gesteld om energiebesparing te stimuleren.
Het gratis advies bestaat uit een intakegesprek en een adviesrapport. Een adviseur
van Groene Grachten (gespecialiseerd in het
verduurzamen van historische gebouwen)
brengt de technische, juridische en financi-

ele mogelijkheden om te verduurzamen en
energie te besparen in kaart en maakt een
adviesrapport.

Aanmelden
Wilt u kans maken op een gratis advies? Vul
dan uiterlijk vrijdag 22 mei het aanmeldformulier in via www.wijdemeren.nl/monumenteigenaren. De gekozen woningeigenaren
krijgen persoonlijk bericht op uiterlijk 5 juni.
De gesprekken vinden plaats als de huidige
maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus niet meer van kracht zijn.

Groene menukaart’
De kennis die we verkrijgen over de gescande
woningen wordt verwerkt in een zogeheten ‘groene menukaart’ op de website van
Groene Grachten.
Zo kunnen ook
andere huiseigenaren toegang krijgen
tot informatie over
energiebesparende
maatregelen en
bijbehorende juridische en financiële
aspecten.

Kijk voor meer informatie op
www.degroenegrachten.nl of
www.degroenemenukaart.nl.
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Wie verdient een lintje?
Dit jaar is er geen traditionele lintjesregen in het gemeentehuis. Uiteraard
zetten we de decorandi op een andere manier in het zonnetje. Wie verdient er volgens u volgend jaar een
Koninklijke Onderscheiding? Draag
hem of haar tot 1 juni 2020 voor!
In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten
mensen zich belangeloos in voor bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun naasten.
Mensen die een uitzonderlijke bijdrage
hebben geleverd aan de samenleving kunnen
in aanmerking komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Aanvragen lintje

Hoe voordragen?

De behandeling van een aanvraag kost veel
tijd. Ook van de aanvrager wordt de nodige
inspanning verwacht. Daarom is het belangrijk
uw aanvraag op tijd in te dienen.

Wilt u meer informatie over het voordragen
van een persoon? Neem dan contact op met
het bestuurssecretariaat van Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035.

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2021, vlak voor Koningsdag, uitgereikt
wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2020
in. Gaat het om een uitreiking tijdens een
andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk
de aanvraag tenminste zes maanden van
tevoren in te dienen. Meer informatie over de
procedure is te vinden op
www.lintjes.nl/voordragen.

Droogte in de natuur
Het is lekker weer geweest en het
heeft in de afgelopen tijd weinig
geregend. Dat betekent dat het erg
droog is in de natuur en dat de kans
op een natuurbrand toeneemt. Wees
daarom extra voorzichtig als u een
luchtje gaat scheppen in een natuurgebied
Het risico dat er een natuurbrand ontstaat is
niet alleen groter, de brand kan zich in deze

droge periode ook snel ontwikkelen, zeker als
het ook nog eens hard waait.

Fase 2
De brandweer heeft inmiddels fase 2 ingesteld. Dit betekent dat je niet mag roken in
bossen, op de heide of op een kleine afstand
hiervan. Laat ook geen brandende of smeulende voorwerpen achter in de natuur of op
een kleine afstand van natuurgebieden.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Stichts End 66: wijzigen gevel en dak materialen (09.04.20)

Ter inzage

Overig
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
Ankeveen

- Beresteinseweg 30: vervangen beschoeiing (06.04.20)

- Frans Fennishof 15: plaatsen dakkapel (06.04.20)

Kortenhoef
Kortenhoef
- Emmaweg 27: uitbreiden woning (05.04.20)
- Moleneind 65: realiseren kleinschalige dagrecreatieve
voorzieningen (15.04.20)
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (15.04.20)

- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (09.04.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 25: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie,
toegangsdeur en reclame (06.04.20)
- Prinses Margrietstraat 10: maken uitweg (09.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen overkapping (06.04.20)
- Golfslag 19: plaatsen steiger (06.04.20)
- Golfslag 26: plaatsen zonwering (09.04.20)
- Jasmijnlaan 60: plaatsen overkapping (12.04.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel (14.04.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 230a: plaatsen berging (09.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: verhogen voorste deel dak (09.04.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: wijzigen constructie en
plaatsen tijdelijke woonunit (06.04.20)
- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg (09.04.20)
- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan
voor tijdelijke standplaats (15.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen drijvend en verplaatsbare
boothuis (13.04.20)
- Hinderdam 3: plaatsen steiger (15.04.20)
- Middenweg 35a: bouwen woning (16.04.20)
- Overmeerseweg 8: bouwen woning (03.04.20)
- Philips van Wassenaerlaan 4: plaatsen dakkapel (05.04.20)
- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan
t.b.v. standplaats (01.04.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Wijdemeren
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, in
de gemeente Wijdemeren, collecteren, 27 september t/m
3 oktober 2020 (02.04.20)
- Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, in de gemeente Wijdemeren,
collecte KWF Kankerbestrijdind, van 30 augustus t/m 5
september (14.04.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Hein Heun B.V., parkeerplaats t.h.v. Oud-Loosdrechtsedijk 182, plaatsen containers, bouwkeet en toiletvoorziening voor verbouwing van 10 juli t/m 21 juli 2020
(15.04.20)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

10

Woensdag 22 april 2020

Kluz Support voor klussen in en om huis
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Bij Jeroen van Dijk van
Kluz Support kunt u vanaf
januari terecht voor klussen in en om het huis. Op
www.kluzsupport.nl leest u
meer over deze vakman die
de begrippen ‘bekwaam,
betrouwbaar en betrokken’
waarmaakt.
Jeroen werkte jarenlang intensief in een technisch commerciële werkomgeving, van de
werkvloer tot directieniveau.
Afgelopen zomer besloot hij
het roer om te gooien en datgene te doen wat precies bij hem
past. “Ik kan niet alles, maar
wel van alles”, vertelt Jeroen
die altijd al vaardig en creatief
was. Bijna alles rond zijn huis
aan de Schakel in Loosdrecht
heeft-ie zelf gedaan, van de
dakkapel tot de aanleg van
stroomkabels. “In dit werk kan
ik mijn energie kwijt en ik vul
het gat op dat veel aannemers
niet kunnen doen. Ik doe kleine klussen op allerlei gebied.

Dus geen verbouwingen of
straatwerk, maar schilderen,
lekkage verhelpen, lampen
ophangen, een deur afhangen, noem maar op.” Hij kan
ook ‘nee’ zeggen als de vraag
teveel op aannemerswerk lijkt.
In deze sector is het vertrouwen erg belangrijk en dat is
blijkbaar in orde, want Jeroen
heeft 95% van z’n klanten

door mond-op-mondreclame.
Hij heeft zelfs de sleutels van
enkele senioren die hij terzijde
staat. Daarnaast doet Jeroen
klussen voor een paar Verenigingen van Eigenaren, ook
het Kursus Projekt Loosdrecht
behoort tot z’n klantenkring.
Als een bevriende aannemer een handje te kort heeft,
springt Jeroen graag bij. “Weet

je, ik vind dit prachtig werk. Ik
geniet van de vrijheid, ik ben
een mensen-mens, leuk al die
sociale contacten.” Bovendien
vindt de Kluz-Supporter de variatie een grote pre, steeds op
een andere werkplek bevalt ‘m
prima.
Wat ook handig is, is dat Jeroen door z’n commerciële

achtergrond de klanten kan
voorzien van heldere facturen, waarin werkzaamheden,
uurtarief, materialen en voorrijtarief op een rijtje staan. Wie
behoefte heeft aan de klusjesman met de 3 B’s moet zeker een kijkje nemen bij Kluz
Support met een lange rij aan
diensten.

Maak gebruik van hulp en bel
In gesprek met dorpenteam
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van
Rijn, dorpscoördinator Bas
Immerzeel en sociaal makelaar Hetty Kastelein kwamen bij elkaar tijdens een
beeldgesprek. Ze roepen
namens het dorpenteam
op om gebruik te maken
van talloze hulpgroepen op
de gemeentelijke website.
Bellen mag ook! Bas: 06525 809 22. Ook kun je je
aanmelden met een eigen
initiatief. Hoe klein ook,
doe mee, meld je aan, zegt
Rosalie van Rijn. Stuur een
foto op.
Op
www.deappelboom.nl/
coronahulp tref je een lange
lijst aan van hulp. Per dorp en
ook nog onder het kopje ‘alle
dorpen’. Bij de afzonderlijke
dorpen zijn de pagina’s van
Loosdrecht, Breukeleveen en
Ankeveen nog leeg (op 1504, red.). Dat betekent niet
dat er niets gebeurt, maar

wellicht nog onbekend. Een
greep waar je allemaal terecht
kunt: Tasjesbibliotheek (Kortenhoef), Hervormde Kerk en
PioWij (’s-Graveland), Bureninitiatief in diverse wijken en
Taalhulp voor nieuwkomers
(Nederhorst den Berg). Dorpsoverstijgend heb je WIJdemeren, Maatjesproject, Versa
Welzijn, ANWB Automaatje,
Digitale bieb, ANBO, Rode
Kruis en tal van anderen.
Hetty Kastelein voegt eraan
toe dat de zorginstellingen hun
eigen opvang en hulp hebben.
Die willen bewust niet meedoen aan de site, omdat anders de toeloop te groot zou
worden. Ook de bestelservice
van restaurants en snackbars
staan niet op site, omdat die
via sociale media hun eigen
netwerken hebben. “Overigens is er ook een niet-commerciële app als WijdemerenThuis die de bezorgservice
op een rijtje heeft gezet, een
prachtig initiatief”, vertelt Bas
Immerzeel. Het dorpenteam

Foto: Het Dorpenteam

kan niet bij iemand die hulpbehoevend is aan de voordeur
staan. “Dat wordt echt afgeraden en het mag ook niet”, zegt
wethouder Van Rijn. “Maar wel
kunnen we verwijzen naar kinderen, kleinkinderen en buren

die naar de site kunnen om te
zoeken wat bij hen past.”
Oproep
Op de speciale Coronahulp-pagina kun je kijken wat
er mogelijk is. Het is ook mo-

gelijk om mensen aan elkaar
te koppelen, vrijwilligers met
bestaande initiatieven. “Doe
mee, twijfel niet. Hoe klein je
idee ook is, meld het. En stuur
een leuke foto op”, vraagt
Rosalie van Rijn.
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Ondernemend Wijdemeren
voor alle ondernemers

Het covid-19- virus heeft ook direct gevolgen heeft voor de ondernemers. Die gaan echter niet
bij de pakken neerzitten. Op deze pagina ziet u diverse voorbeelden van ondernemers die
kansen pakken. Ze zoeken een andere markt, ze bedenken alternatieven en ze helpen elkaar.
Ondernemend Wijdemeren steunt de lokale bedrijven en is blij met de loyale medewerking
van wethouder ‘economie’ Jan Klink en ondernemersmanager Natasja Zak.

Van Vulpen Facilitair
Onlangs ontving Van Vulpen Facilitair een deelopdracht voor het reinigen van de verkeersborden
in een deel van de gemeente, in het kader van lokaal uitbesteden. Rob van Vulpen: “Ik ben de
gemeente en OW hier erg dankbaar voor. Zeker nu klanten als Ottenhome en Finley afvallen door
de coronamaatregelen.” Naast het reinigen van de verkeersborden pakt Rob van Vulpen natuurlijk ook andere kansen op zoals het reinigen van terrassen bijvoorbeeld op Caravanpark Van de
Wetering.

Jorin Fotografie
Normaal is de lente de drukste periode voor Jorin. Ik had de behoefte ‘kostbare herinneringen’
te maken. Toen kwam ik op het idee om voordeurportretten te gaan maken. Gewoon thuis, met
het eigen gezin. Samen met onze drie dochters, in de bakfiets, op zoek naar verhalen. En vooral
belangrijk: op 1.5 meter afstand. Op deze manier kan ik mensen toch blij maken met een mooie
fotoserie. Het wordt ook cadeau gegeven als bijvoorbeeld een kraamcadeau. Een ongedwongen,
korte fotoshoot in de eigen omgeving.

Potgrond- drive
Op zaterdag 11 april vond bij Tuin & Dierspecialist Van Henten een heuse Potgrond Drive-in plaats.
Nick van Henten, trotse eigenaar van dit 6e generatie familiebedrijf: “Met de jaarlijkse verkoop van
meer dan 600.000 liter potgrond aan particulieren, hoveniers en kwekerijen is dit een belangrijke
omzetgroep voor ons. Een uitgelezen mogelijkheid dus om ons in de Coronatijd toch te profileren.
Gezien de opkomst en zeer positieve reacties van onze klanten zullen wij dit evenement ongetwijfeld nog eens in gaan zetten.” Van Henten draait gewoon door, aangezien het bedrijf binnen de
groep essentiële bedrijven (Voeding voor dieren) valt.

Oogzorg Briljant
Veel activiteiten leken stil te staan bij Oogzorg Briljant. Maar afgelopen weken heeft vooral de
webshop www.bezorg-briljant.nl prioriteit gehad en is er een flink gat geslagen in de meer dan
100.000 lenzen die Oogzorg Briljant op voorraad heeft. Maar tegelijkertijd is voor tienduizenden
euro’s gloednieuwe apparatuur besteld die het mogelijk maakt om op meer dan anderhalve meter
te meten. En ook de audiologie-afdeling start volgende week weer op. Eigenaar Yvar Steketee:
“Aanvankelijk waren we even uit het veld geslagen, maar direct heeft mijn team besloten op z’n
post te blijven en 100% klaar te staan voor onze klanten.”

Frisse neus halen op het water
De verhuurvloot van Jachthaven Kortenhoef is met 40% teruggebracht, de capaciteit in de sloepen is verlaagd naar max. vier personen. De staf let extra goed op de spreiding van gasten. Maar
de marketing is verhoogd met 500%. De jachthaven gebruikt social media om de merknaam te
versterken zodat eigenaar Hans van der Laan c.s. klaar zijn als de maatregelen worden versoepeld. Het naastgelegen restaurant Docks Fish&Grill verzorgt momenteel fantastische Take Away
menu’s. Als extra service kunnen dagrecreanten deze menu’s meenemen aan boord. Zo heb je
een tafel voor twee in een comfortabele verhuursloep of aan boord van je eigen boot.
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7x het Eiland

NEDERHORST DEN BERG
De marathon van Hamburg
gaat vanwege coronavirus niet door. Voor niets
volgens schema alleen getraind?
Oscar Dijst niet. Hij heeft zondag 19 april de alternatieve
marathon van Nederhorst den
Berg gelopen. Zonder publiek

als aanmoediging, 7x het Eiland rondgerend. Met een
persoonlijke recordtijd van
3.05.47u. finishte hij door het
lint van toiletpapier dat zijn
kinderen, Iris en Alex, over de
Torenweg hadden gespannen
en onder gejuich van een paar
vrienden en zijn ouders. Klasse
Oscar!

Energiecoaches online in		
gesprek
WIJDEMEREN
Normaal komen de energiecoaches van de Energiecoöperatie Wijdemeren
bij u thuis en gaan met u in
gesprek over de energiebesparende maatregelen die
u kunt nemen om uw huis
duurzamer te maken. Om u
ook in deze coronatijd van
dienst te zijn, hebben we
een enkele aangepaste activiteiten.
Zo volgen een aantal energiecoaches deze week een
speciale cursus voor online
energiecoachgesprekken.
Daarnaast kunt u via de coöperatie gebruik maken van
het Hoomdossier, een online
energiebesparingsplan voor de
eigen woning. Bel gerust als u
vragen heeft, in gesprek wilt
of een energiebesparingsplan
wilt maken. Verder hebben we
in het kader van de 1000woningenactie de ‘doorgeefstekker’, die u twee weken kunt
lenen om het energiegebruik
in de eigen woning te meten
en daarna (schoon) doorgeeft
aan een andere bewoner van
Wijdemeren. Zijn er energies-

lurpers in uw huis? Weet u al
of u ergens in huis uw energiegebruik kan verlagen? Ook
de gebruiksgesprekken met de
energiecoaches naar aanleiding van uw metingen doen we
via online communicatie. Heeft
u een leuke gebruikstip met
een foto dan nodigen we u uit
om deze in te sturen. Wij verzamelen deze graag en plaatsen alles op onze website. Tenslotte blijft de actie LEDlampen
het hele jaar doorlopen. Hebt u
oude gloeilampen dan kunt u
deze inwisselen voor een LEDlamppakket. U kunt zich vast
opgeven, maar de daadwerkelijke inwisseldata worden i.v.m.
corona later bekend gemaakt.
Dit jaar krijgt u bij alle acties
van de Energiecoöperatie het
eerste jaar lidmaatschap gratis. Meer weten? Neem dan
contact op met een van de coördinatoren. Voor Loosdrecht
is dat: urike@ecwijdemeren.nl
of 06-51072464. Voor Nederhorst den Berg: niels@ecwijdemeren.nl of 06-14461668.
Voor de overige dorpen: annemarie@ecwijdemeren.nl of
06-12395394.

Zingen voor De Kuijer

NEDERHORST DEN BERG
Het Willie Dasplein comité wilde iets doen voor de
geïsoleerde bewoners in
De Kuijer. Daarom zongen
Johan en Guido afgelopen
zaterdagmiddag
Nederlandstalige liedjes.
De bewoners waren zó blij met
de afleiding. De Horstwaarde

komt een volgende keer aan
de beurt. Vanwege de middagdutjes van de bewoners en het
avondeten kan het niet in één
keer. Een draaiorgel komt ook
een andere keer. Het Willie
Das-plein comité gaat kijken
wat nog meer aan kleine dingen gedaan kan worden om
de bewoners wat afleiding te
bezorgen, nu ze vanwege co-

rona helemaal afgesloten zijn
van de wereld. Initiatieven en
ideeën zijn welkom. Is er een
koortje dat misschien een half
uurtje kan zingen? Of muziek
maken? Dansen? Het moet
buiten in de tuin, zodat afstand
gehouden kan worden.

Huis Doorn ‘open’ voor publiek
dankzij Anticipate
KORTENHOEF
Govard-Jan de Jong van
Anticipate ziet kansen.
Nu Huis Doorn is gesloten voor publiek, is het de
ideale tijd om de ruimtes
op beeld vast te leggen,
bedacht hij. Hij nam contact op en zo ontstond een
nieuw idee.
Zijn telefoontje kwam als geroepen: door de sluiting van
Huis Doorn kon niemand genieten van de nieuwe tentoonstelling Fokker! Onbegrensd
in leven en werk. ‘Kunnen we

er geen online expositie van
maken?’ stelde Govard-Jan
voor. Binnen 1,5 week had hij
die gerealiseerd, met hulp van
medewerkers en vrijwilligers
van Museum Huis Doorn. In
een uitgebreide, online 360
º-tour kunnen bezoekers de
volledige tentoonstelling bekijken, op de computer, tablet en
mobiel. Mét een bonus, want
in de digitale versie hebben
zij toegang tot extra filmpjes,
foto’s en objecten die niet zijn
opgenomen in de fysieke tentoonstelling. De reacties zijn
enthousiast: “Wat een prachti-

ge virtuele rondleiding. Ideaal
dat je de complete tekstborden
kunt lezen, kunt inzoomen en
je eigen tempo kunt bepalen.
Net als ‘in het echt’.” Terugkomen, is een aanrader. Want
geregeld zal er nieuwe informatie aan de digitale tentoonstelling worden toegevoegd.
Bezoek de tentoonstelling via:
https://huisdoorn.anticipate.nl

LOKAAL
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Koningsdag- Woningsdag

NATUUR IN
NEDERLAND

Hoe viert u het?

WIJDEMEREN
Woningsdag in plaats van
Koningsdag. Een vreemde
situatie, omdat ik als voorzitter van Stichting Oranje
Festiviteiten Ankeveen met
het gehele team alle voorbereidingen getroffen had
om 26 en 27 april tot een
goed einde te brengen.

NATÚÚRLIJK
DOE IK MEE!

EEN TOOST OP VERBONDENHEID EN TÉGEN EENZAAMHEID

EEN NATIONALE TOOST

OP HET LEVEN!
W W W. N AT I O N A L E T O O S T . N L
Oranje PMS 021
Blauw PMS 281

Echter, Covid-19 gooide roet in
het eten. Een gedwongen andere invulling geven aan deze
periode is dan ook een vreemde gewaarwording. In plaats
van de Koningsdag festiviteiten
in goede banen leiden, is voor
mij dit jaar onze tuin prioriteit
nummer één. Op dit moment
waan ik mezelf in Ankeveen
aan zee, zoals u ziet is het
oude straatwerk verwijderd en
de nieuwe tegels staan klaar
om gelegd te worden. Dus dit
jaar maak ik van de nood een
deugd en ga ik op Woningsdag daarmee aan de slag. Met
SOFA zullen we ons er nu op
focussen om er in 2021 wel
een mooie Koningsdag van
te maken. (Karel Spoor, vz.
SOFA)
De werkelijkheid is even niet zo
leuk, dus in plaats van rond te
struinen over de markt in een
lentezonnetje zoek ik mijn toe-

vlucht in een virtuele wereld.
Er zijn er vele, zoals Minecraft,
World of Warcraft en (mijn favoriet op dit moment) Second
Life. Je kunt er reizen over de
hele wereld zonder enige restricties, zonder vliegschaamte
en zonder ecologische voetafdruk: Parijs, Venetië, New
York. Er zijn mensen uit alle
delen van de wereld met wie
je kunt praten en kunt dansen;
niks geen anderhalve meter.
’s Ochtends zijn de Australiërs
beschikbaar, laat in de middag
wordt de Amerikaanse westkust wakker. Je kunt er bouwen
wat je wilt, iets maken met je eigen handen zonder ze steeds
te moeten wassen. Je kunt er
gewoon winkelen; de restaurants die er zijn, zijn open. Kortom, op enigszins perverse wijze is de wereld daar normaal.
En dat is mooi. (Cor Koster).
Oranjepop 2.0. Zaterdagavond
25 april was het de bedoeling
dat sporthal De Fuik uit zijn
voegen zou spatten, met een
spectaculair Oranjepop. Helaas kan ook deze avond niet
doorgaan, maar we hebben
iets anders bedacht. Op zaterdag 25 april kan iedereen
thuis zijn eigen Oranjepop vieren! Via onze Facebookpagina
gaan wij live met DJ Henry, die

bekend staat als dé feest DJ
van Nederland en Spanje. Hij
bouwt er een gegarandeerd
een feestje van en draait jullie
verzoeknummers, dus zorg
ervoor dat je zaterdagavond
25 april klaar zit en onze Facebookpagina liket en deelt.
Wat een goed idee, Woningsdag! Dit jaar niet genieten van
de tentfeesten in Loosdrecht,
de koninklijke onderscheidingen, de vrijmarkt in Kortenhoef,
de kermis in Nederhorst en de
spelletjes in Ankeveen. Neen,
dit jaar blijven wij binnen. Bij mij
is Woningsdag wel heel toepasselijk, want wij gaan verhuizen van Loosdrecht naar Deventer en zijn dus druk aan de
slag voor onze nieuwe woning.
Daar hoort ook het opknappen
van oude meubeltjes bij. Op
Woningsdag is mijn oude commode uit 1967 aan de beurt.
Hij heeft al vele kleuren gehad.
Nu is hij nog roze met wit en hij
moet diep donkerblauw gaan
worden. Dus dat is een leuke
klus voor Woningsdag. Met het
schilderspak aan en de kwast
in de hand gaan we Woningsdag 2020 vieren. Ik kijk nu al uit
naar Koningsdag 2021! Lieve
mensen hou vol, zorg voor elkaar en blijf gezond! (Sandra
van Rijkom)

Opbrengsten komen volledig ten goede aan het Oranje Fonds | De Nationale Toost is een idee van Peter Wybenga, uitgevoerd door Media Meetings & Magazines

SV LooSdrecht ‘trotS op oranje’!
Beste jeugdleden,

Maandag 27 april
is het Koningsdag en op

deze dag voert oranje altijd de boventoon!

omdat wij vanwege het corona virus niet kunnen voetballen en bij elkaar mogen
komen, missen wij als jeugdbestuur de saamhorigheid en het clubgevoel.

daarom willen wij jullie uitdagen voor een leuke oranje challenge!
Versier je huis/tuin/hek/vlaggenmast o.i.d. met je oranje SV Loosdrecht attributen
en maak daar een mooie foto van. Zelf mag je natuurlijk ook op de foto staan.

plaats deze foto op de Facebook-pagina van SV Loosdrecht
Official met in de tekst #oranje en maak kans op een leuke prijs.
1e prijs: waardebon voor nieuwe voetbalschoenen twv € 50,=
2e prijs: een mooie voetbal
3e prijs: waardebon patat/drankje in kantine twv € 10,=
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Burenirritaties tijdens coronavirus?!
5 tips van Buurtbemiddeling
REGIO			
Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn
veel mensen, jong en oud,
meer thuis dan anders.
Er kunnen daardoor extra
veel irritaties tussen buren
ontstaan. Aanbellen bij de
buren is in deze tijd niet altijd een verstandige optie.
Wat nu? Buurtbemiddeling
van Versa Welzijn heeft 5
tips.
Tip 1. Wacht af
Wie dicht op andere mensen
woont, bijvoorbeeld in een
flatgebouw of rijtjeshuis, zal
een zekere mate van leefgeluiden accepteren. Uit onderzoek blijkt dat mensen na zo’n
twintig minuten gewend raken
aan geluiden tot en met 65
decibel (pratende mensen of
achtergrondmuziek).
Wacht
bij geluidsoverlast dus eerst
even af. Vind je het na een half
uur nóg vervelend, dan is de

kans groot dat het geluid niet
zal wennen. Je kunt besluiten
voor deze keer je ogen of oren
te sluiten, omdat je eigenlijk
nooit ‘gedoe’ hebt met de buren. Doe oordoppen in en leg
niet op elke slak zout, dan zullen ze dat ook niet bij jou doen
als je een keertje herrie maakt
of bijvoorbeeld je tuin niet op
orde hebt.
Tip 2. Scherm je af
Ervaar je burenoverlast van
leefgeluiden die moeilijk zijn te
voorkomen, zoals bijvoorbeeld
praten en lopen of spelende
kinderen? Probeer jezelf dan
af te schermen. Zet bijvoorbeeld bij stankoverlast niet
het raam open als de buren
net hun vuilnis buiten hebben
staan. Ga een wandelingetje
maken als de buurkinderen
op de trampoline springen en
veel geluid maken. Zet je eigen radio aan, als je er last
van hebt dat je de buren hoort

fa m il ie pl an ne r
MA
DI
WO

lopen of praten.
Tip 3. Niet slim: koekje van
eigen deeg
Houdt de overlast aan, dan is
het verleidelijk de buren een
koekje van eigen deeg te geven: even bonken met de bezem tegen het plafond. Maar
dat is geen goed idee. Je kiest
dan de aanval om het conflict
te beslechten. Je aanvallende
gedrag zal er in veel gevallen
voor zorgen dat de buren ook
in de aanval gaan. Ze zetten
de muziek nog harder en dan
ben je nog verder van huis.
Stel je vriendelijk op, dan is de
kans veel groter dat je buren
gaan meewerken.
Tip 4. Brief in de brievenbus
doen
Het kan eng zijn om de buren
aan te spreken op de overlast
die ze veroorzaken, zeker als
je ze niet goed kent. Persoonlijk contact is wat wij meestal

wel adviseren om samen tot
een oplossing te kunnen komen. In deze tijden van corona
is dat wellicht niet wenselijk en
kun je besluiten om een briefje
in de bus te doen. Let daarbij
op de toon en manier waarop
je iets schrijft. Zeg bijvoorbeeld
waar je behoefte aan hebt, in
plaats van allerlei verwijten
op te schrijven, en hou het zo
veel mogelijk bij de actuele feiten. Noem vooral ook de gevolgen die de situatie voor jou
heeft. Door te vertellen wat er
zo lastig is, kunnen de buren
je beter begrijpen; dat maakt
de kans groter dat ze willen
meedenken in oplossingen.
Tip 5. Bel Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling treden
getrainde vrijwilligers op als
bemiddelaar tussen buren om
zo samen tot een oplossing te
komen. In ongeveer tweederde van de burenkwesties kan
bemiddeling een positieve bij-

drage leveren aan de situatie
en wordt erger voorkomen.
Vanwege het coronavirus kunnen bemiddelaars nu niet bij
jou en je buren langskomen.
Wij zijn telefonisch wel bereikbaar. We kunnen bespreken
wat in jouw situatie zou kunnen helpen. Buurtbemiddeling
kan helpen met een brief opstellen voor je buren en tips
geven hoe je iets het beste
kunt verwoorden. Wij bieden
een luisterend oor. Dat lucht
vaak al op. We zijn er voor je,
ook in deze rare tijden!
Meer informatie of contact?
Buurtbemiddeling van Versa
Welzijn is actief in Hilversum,
Huizen, Gooise Meren, Weesp
en Wijdemeren. Contact: 035
623 11 00 (ma t/m vrij 09.0014.00u), buurtbemiddeling@
versawelzijn.nl, www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling of
www.problemenmetjeburen.
nl.

Familieplanner
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje,
zo kan het hele gezin hierop de week plannen. De sticker is
makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als
je deze binnen 3 maanden verwijderd (vinden je ouders wel zo fijn).

DO
VR
ZA
ZO

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 17,5
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tekenpapier
We hebben allemaal thuis wel A4 papier maar hoe leuk is het om
hele grote kunstwerken te maken.
Te bestellen via onze website www.nieuwsster.nl/actie.
Set van
20 vel 24 x 34 cm
20 vel 46 x 64 cm
20 vel 70 x 100 cm
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6
Nederhorst den Berg € 12,50
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte
met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)
en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

notities
dagplanning:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 9,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

datum:

LOKAAL
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Rebecca Deen oorlogsslachtoffer

In Loosdrecht herden-

Vermoord in Sobibor

ken en vieren we thuis

Door: Rieks Karssemeijer

LOOSDRECHT
In Loosdrecht herdenken
en vieren we op 4 en 5 mei
thuis.

LOOSDRECHT
4 mei is de dag waarop we
de Nederlandse oorlogsslachtoffers
herdenken.
Vanwege het coronavirus
zal de herdenking dit jaar
in alle Nederlandse steden
en dorpen anders zijn, zo
ook bij het pas nieuw aangelegde plantsoen rond het
verzetsmonument bij het
oude gemeentehuis van
Loosdrecht.
Op de rechterzijde van het
monument staan inmiddels in
verweerde letters haar naam
en die van haar broer Harold
Deen. Rebecca is de jongste
inwoonster van Loosdrecht
wier naam op het monument
staat, naast die van vele anderen onder wie de 10 gefusilleerden uit kamp Amersfoort,
de Joodse jongeren en leiders
van paviljoen Loosdrechtse
Rade. Hun namen staan in liggende steen bij het monument.
Rebecca groeide op in Loosdrecht en ging daar naar
school, ze woonde aan de Rading. Haar vader Louis Deen
en zijn vrouw Marianne verhuisden van Amsterdam naar
Loosdrecht in de 20er jaren.
Reden was onder meer dat
zij hun kinderen een beter leven wilden bieden in een landschappelijke omgeving. En dat
klopte, Loosdrecht telde toen
ruim 50 à 60 boerderijen en
er graasden meer koeien in
de weilanden dan er inwoners
waren. Deen was een bekend
meubelmaker. Het gezin telde
zes kinderen: Sonja, Harold,
Erica, Rebecca, Ellen en Louis. Het was in alle opzichten
een gelukkige tijd. Echter kort
voor de Tweede Wereldoorlog
uitbrak, verhuisde het gezin
naar het toenmalige hotel- restaurant de Nieuwe Brug aan de
’s-Gravelandsevaart.

In de loop van 1942 merkte het
gezin Deen, dat de beperkingen die de Duitse bezetter de
Joden oplegden menens werden. De Jodenster verscheen
op de jassen, fietsen werden in
beslag genomen, geen gebruik
openbaar vervoer en het werd
Joden zelfs verboden om met
buren te praten.
Er werd naar onderduikadressen gezocht. En zo vonden Harold en Rebecca in de zomer
van 1943 een onderduikadres
in de Haarlemmermeer. Helaas werden ze verraden door
een knecht die in onmin leefde
met de boer. De NSB deed de
rest en vervolgens werden zij
via Amsterdam op transport
gezet naar kamp Westerbork.
Op dinsdag 13 juli 1943 werden broer en zus, samen met
1986 mannen, vrouwen en kinderen in veewagons afgevoerd
naar het vernietigingskamp
Sobibor. De netjes uitgetypte
transportlijst – in alfabetische
volgorde – telde 24 velletjes.
Harold had nummer 209 en
Rebecca nummer 211. Drie dagen later stierven zij in Sobibor.
Geen van de 1988 personen
heeft het overleefd. De ouders

van Harold en Rebecca en de
overige kinderen overleefden
de oorlog, dit dankzij de hulp
een domineesechtpaar, boeren en leden van het verzet.
Wel werden zij gescheiden op
verschillende onderduikadressen ondergebracht en het was
zus Erica, die als eerste joodse
onderduikster na de oorlog in
Loosdrecht terugkwam. In het
ouderlijk huis woonden inmiddels al andere mensen en ze
moest bij de gemeente vervolgens om huisvesting vragen.
Holocaust Monument
Mocht u eens na de zomer
van 2021 het Nationaal Holocaustnamenmonument
in
Amsterdam bezoeken, dan
adviseer ik u de site www.holocaustnamenmonument.nl
te bezoeken. U kunt dan een
van 102.000 Joodse namen
en 202 Roma en Sinti via een
kleine bijdrage adopteren. Ook
die van Rebecca of Harold,
twee Loosdrechtse jongeren
die op 16- en 20-jarige leeftijd
het leven verloren in Sobibor.
(Met speciale dank aan NIOD,
Holocaust Namenmonument
Amsterdam en de Historische
Kring Loosdrecht).

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 22 april
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Yvette de Vries gaat In Ge-

sprek Met de burgemeester
van Gooise Meren, Han ter
Heegde. In TV Magazine komen diverse onderwerpen aan
bod zoals het Stichtse End in
Ankeveen en sport bij Gooise

Meren Beweegt. Andreas van
der Schaaf gebruikt deze Corona-tijd om wederom culinaire
tips te geven. Daarnaast zendt
GooiTV aanstaande zondag
opnieuw een kerkdienst uit.

08.00 uur: Vlaggen halfstok
voor wie dat wil. 08.30 – 19.30
uur: Mogelijkheid om op eigen
gelegenheid bij het monument
te herdenken, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
19.30 – 20.30 uur: Het park
rond het monument wordt afgesloten en is niet bereikbaar
zodat vertegenwoordigers van
o.a. het voormalige verzet, de
joodse gemeenschap en de
gemeente de gelegenheid krijgen te herdenken en bloemen
te leggen. 19.45 uur: De kerkklokken luiden om alle Loosdrechters op te roepen buiten
voor hun deur, in hun tuin of
op hun balkon te gaan staan.
19.58 uur: Het signaal Taptoe
klinkt door het dorp. 20.00 –
20.02 uur: Tijdens 2 minuten
stilte herdenken wij thuis al
diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-

men of vermoord en allen die
zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties
na de Tweede Wereldoorlog.
20.02 uur: Klinkt het Wilhelmus door de straten van Loosdrecht; Aansluitend kransleggingen. 20.30 uur: Park rond
monument weer toegankelijk.
Vieren 5 mei
De Nederlandse Vlag gaat in
top, we trekken onze mooiste
kleren aan, de stoepen worden feestelijk gekleurd met
stoepkrijt, de ramen worden
vrolijk beschilderd met vingerverf, tuinen worden versierd.
Oproep
Ben je of ken je een muzikant
die trompet, bugel, hoorn,
trombone of saxofoon speelt
en wil je op 4 mei in je eigen
buurt het signaal Taptoe en/
of het Wilhelmus spelen, geef
dit dan door aan tjamke@
stichtingsloep.nl of bel: 0625.23.28.54

Herinneringen oorlogsjaren in Loosdrecht
LOOSDRECHT
Loosdrecht heeft een heftige oorlogstijd doorgemaakt waarover nu deze
bundel is verschenen met
vele verhalen van mensen
die het persoonlijk hebben
meegemaakt.
Alle aspecten komen aan bod:
de bezetting, de door de bezetter ingebruikname van het
vliegveld met als villa vermomde bunkers, het niet aflatende
verzet, het inkwartieren van
Duitse soldaten bij burgers,
de represailles tegenover het
oude gemeentehuis, de misdaden van SS’ers in het Witte Huis en de bevrijding, met
tegelijkertijd twee burgemeesters. Persoonlijke getuigenissen maken de verhalen in deze
uitgave, kortom een gevarieerd beeld van een dorp waar
zich in die jaren veel boeiends
afspeelde, in zomer èn winter,
nare dingen maar ook mooie.
Het merendeel van de in het

boek getoonde afbeeldingen
komen uit het archief van de
HKL, enkele zijn beschikbaar
gesteld door inwoners van
Loosdrecht en daarbuiten. Het
eerste exemplaar hebben we
bij het gemeentehuis afgegeven voor onze burgemeester,
Crys Larson. De uitgave is in
zwart-wit, zoals het tijdsbeeld
was, het formaat 21 x 15 cm
en telt 132 bladzijden. Te
koop bij de HKL, bestellingen:
tel: (035) 582 4841. E-mail:
john-mol@hetnet.nl of info@
hkloosdrecht.nl (7,95). Meer
info: www.hkloosdrecht.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Verras je opa en oma tijdens de Corona afstand,
Zo ben je toch een beetje dichtbij!

Memobordje

Snijplank

met een leuke foto en/of tekst van
jezelf, inclusief memopapier
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie
kan je een goede foto van jezelf, familie
of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.

met je persoonlijke boodschap gegraveerd
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je jouw
boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tegeltje

met je eigen foto, tekening en/of lieve tekst
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je een goede foto van jezelf,
familie of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn en de tekening vierkant zijn zodat wij
deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Feest AANBIEDINGEN

PRIJZEN
INCLUSIEF
BTW

Maak je eigen feestje thuis
met Foodstore ‘t Gooi

GELDIG T/M
ZATERDAG
9 MEI

Lekker dineren, barbecuen of borrelen met het gezin

STUKS
PAK 4
*

AM
500 GR
*

€

4,95

€

. btw)

cl
(4,54 ex

Ossenhaaspuntjes

Zuid-Amerika
ca. 500 gram
natural 33.616.49
gemarineerd 33.666.95

gemarineerd

(5,00 excl. btw)

4,50

€

. btw)

cl
(4,00 ex

Runderhamburgers
black Angus
per stuk ca. 160 gram
33.603.44

RIJS
KILOP
*

*

12,50

€

)
cl. btw
1,47 ex

black tiger
zak 1 kilo
47.605.43

VILCUN
Chili
fles 75 cl
08.813.43 - 08-812.36

. btw)

cl
(6,38 ex

(1

Garnalen

Viognier & Malbec

6,95

4,45

Shoarma

lams-, varkens- of kippenvlees
per pak ca. 1 kilo
33.693.46 - 33.607.58 - 44.285.89

(3,68 excl. btw)

ONZE BBQ
FEE

Feest

PRIJZEN
INCLUSIEF
BTW

Kijk de gehele
folder met alle
feestaanbiedingen op
www.foodstoregooi.nl

Nummer 02

- 2020 geldig

van woensdag

STKNALLE
RS!

Barbecue:
als het weer
Gezellig en
het toelaat
vooral
kan er weer
op de barbecue, lekker! De Foodstore
gebarbecu
ed worden.
maar ook houtskool
biedt een
en sauzen.
En niet te vergeten
en briketten mooi assortimen
andere toebehorenplus smaakmake t voor
, zoals brood, rs als rubs
salades enz.

OP
=
OP
PER STUK

€

*

3,00

PAK 4 STUKS

(2,75 excl. btw)

Rib-eye
Zuid-Amerikaanse
ca. 200 gram

€

Runderhamburgers
black Angus
per stuk ca.
160 gram

GEN

33.647.42

zaterdag 9

4,50
(4,00 excl. btw)

AANBIEDIN

22 april t/m

33.603.44

Côte de bœuf

PREMIUM SELECT
dry-aged,

1,99

*

per stuk ca.
500 gram
33.619.12
prijs per 100
gram

(1,83 excl. btw)

mei
PER 2 STUKS

€

*

2,50

PAK 4 STUKS

(2,29 excl. btw)

€

Ossenhaasspiesjes
gemarineerd
per stuk ca.
90/100 gram

(3,44 excl. btw)

Procureurlapjes
gemarineerd
per stuk ca.
125 gram

33.605.34

Maak je eigen

33.641.14

feestje thuis met
ON
ZE WO
Foodstore
K FEE
‘t Gooi!
Orange of

3,75

Runderrib-e

ye

PREMIUM SELECT
dry-aged,
per stuk ca.
250 gram
33.619.12
prijs per 100

2,99

*

gram

(2,74 excl. btw)
Dry-aged vlees
speciale kast is op lage temperatuur
waardoor de gerijpt, waarbij het vocht in een
vlees super smaak verder ontwikkelt verliest,
mals wordt.
en het
even dichtschroeie
Perfect
n en smullen voor op de bbq:
maar.

STKNALLE
RS!

Roerbakke
n: in een handomdra
In de Foodstore
ai maak je
de smaakvolst
Van ossenhaasr vind je een ruim assortimen
e gerechten.
eepjes en kippendijfil
t om te
en diverse
sauzen.
et tot verse wokken.
groenten

lemon

SISI OF 7UP
blikje 33 cl
02.006.26 02.006.50

Ossenhaaspuntjes

Zuid-Amerik
a
ca. 500 gram
naturel 33.616.49

KILOPRIJS

*

6,95

4,95 5,45

PER PAK

€
gemarineer
d 33.666.95

(6,38
*
Shoarma
lams-, varkensof kippenvlee
per pak ca.
s
1 kilo

excl. btw)

33.693.46 -

33.607.58 -

€

*

Biefstukre
epjes
gemarineerd
per pak ca.
500 gram

44.285.89

(4,54 excl. btw)

5,95
(5,46 excl. btw)

33.669.88

(5,00 excl. btw)

Mineraal water
intense

KILOPRIJS

€

*

12,50

Garnalen
black tiger
per pak ca.
1 kilo

2,00

*

(1,83 excl. btw)

* Prijs kan

variëren door

gewicht. Getoonde

prijzen zijn

inclusief BTW.

Wit stokbrood

CHAUPAIN
41.199.56
per stuk 400
gram

0,99
(0,91 excl. btw)

variëren door

PER PAK

(11,47 excl. btw)

€

3,75
(3,44 excl. btw)

Kippendijfiletreepj
es
gekruid
per pak ca.
500 gram

47.605.43
* Prijs kan

Runderbiefst

uk
Uruguay
graangevoerd,
geportioneerd
33.659.14
per stuk ca.
150 gram

Thai chillisaus

YIN DEE
fles 730 gram
23.130.39

1,50
(1,38 excl. btw)

SPA
fles 50 cl
02.233.21

gewicht. Getoonde

44.254.28
prijzen zijn

inclusief BTW.

Woksauzen

APOLLO
hoisin, Oosterse
sesam,
hot & spicy,
teriyaki
of sweet &
sour
fles 960 ml
23.100.01 e.a.

4,95
(4,54 excl. btw)

Sauvignon

3,95

Blanc

EERSTE PLUK
Zuid-Afrika
fles 75 cl
08.844.88

(3,26 excl. btw)

Getoonde

prijzen zijn

inclusief BTW

*Prijs kan variëren door gewicht. Zolang de voorraad strekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas.
Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).

