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Wijdemeren moet 
fors bezuinigen
1.7 miljoen voor 2021

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente staat bij het 
opstellen van de begroting 
voor moeilijke keuzes. Voor 
2021 moet er een tekort van 
1.7 miljoen worden opge-
vuld en voor 2022 is dat 
een miljoen, volgens de 
Perspectiefnota. Dat is een 
document gericht op de 
financiële vooruitzichten, 
waarover de gemeenteraad 
op 18 juni zal meedenken. 
Het gemeentebestuur wil in 
ieder geval de ozb- belas-
ting met 5% verhogen.

De voornaamste oorzaak ligt 
bij de hogere kosten van de 
WMO, maatschappelijke on-
dersteuning en de Jeugdzorg 

(- 2.2 miljoen). Daarnaast kos-
ten de gemeenschappelijke re-
gelingen als het Plassenschap, 
Regio Gooi en Vechtstreek, 
de Veiligheidsregio en de mi-
lieudienst OFVG aanzienlijk 
meer dan gepland (-156.000). 
Financieel wethouder Jan 
Klink vertelt dat het gemeen-
tebestuur per se een sluitende 
meerjarenbegroting wenst, dus 
zijn er bezuinigingen nodig. 
Ook moeten er bepaalde am-
bities worden losgelaten. Dus 
komt er geen 3e Kindcentrum 
in Kortenhoef (+70.000), de 
extra budgetten voor kunst/
cultuur en duurzaamheid 
worden met respectievelijk 
20.000 en 40.000 gekort. De 
ozb-belasting wordt met 5% 
verhoogd bovenop de inflatie 
(+ 330.000). Verder komen 

er meer ‘ruimtescheppende’ 
maatregelen zoals minder geld 
storten in de algemene reser-
ve (+198.000) plus een extra 
bezuiniging op het sociaal do-
mein (+ 160.000). Degenen 
die de cijfers optellen, komen 
tot de conclusie dat er nog 
een fors gat overblijft. B&W 
wil samen met de raadsleden 
bespreken hoe die resteren-
de € 870.000 bij elkaar moet 
worden geschraapt. Voor 2022 
moet er nog eens een miljoen 
worden gevonden.

Behoudend
Wethouder Klink: “Zoals het er 
nu uitziet kunnen we komen-

de jaren helaas geen nieuwe 
plannen oppakken. Er is alleen 
ruimte voor het uitvoeren van 
de noodzakelijke en de al aan-
gegane verplichtingen. Bij het 
bepalen van de aanvullende 
bezuinigingsmaatregelen stelt 
het college voor om geen con-
cessies te doen op de dienst-
verlening aan inwoners en 
ondernemers en de bedrijfs-
voering. Ook wil het college de 
investeringen in de organisa-
tieontwikkeling die in 2018 en 
2019 zijn gedaan niet terug-
draaien. Als college blijven we 
inzetten op het dorpenbeleid, 
het stimuleren van de woning-
bouw, het ondersteunen van 

onze ondernemers met onze 
ondernemersmanager en het 
uitvoeren van de plannen uit 
het gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen.”

‘ER IS ALLEEN
RUIMTE VOOR

NOODZAKELIJKE EN 
AL AANGEGANE

VERPLICHTINGEN’

Tussenstand 2020
Het college van burgemeester 
en wethouders biedt tegelijk 
met de Perspectiefnota 2021-
2024 de Voorjaarsrapportage 
2020 aan de gemeenteraad 
aan. De voorjaarsrapportage 
geeft informatie over de uit-
voering van de begroting in de 
eerste drie maanden van 2020. 
De verwachting is dat de uitga-
ven in het Sociaal Domein het-
zelfde tekort zullen vertonen 
als in 2019. Dat leidt ertoe dat 
Wijdemeren uitgaat van een 
negatief resultaat van € 0,7 
mln. Het college wil het tekort 
opvangen door een combinatie 
van maatregelen, het verlagen 
van de kosten van het Sociaal 
Domein en vrijval van reserves 
bij de Najaarsrapportage 2020.

 Foto: Financieel wethouder Jan Klink
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33  
 
VEERMANMAKELAARS.NL 

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT 

ONZE KANTOREN

UW HUIS 
VERKOPEN? 
BEL ONS GEHEEL VRIJBLIJVEND...

HUIZENTE KOOPGEVRAAGD

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

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

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

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
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
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,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Super Kogelbiefstuk
Varkenshaas saté

100 gr.
100 gr.

€ 3,50
€ 1,98

Woensdag: Gehaktdag / Donderdag: Biefstukdag

Vrijdag-zaterdag 12 en 13 juni:

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Maandag/dinsdag 15 en 16 juni:
Hamburgers / Slavinken /
Rundervinken / Schnitzels         4 halen, 3 betalen

Sophie’s scharrel eisalade,
de lekkerste!

bakje
200 gr. € 2,50

Hele week t/m 18 juni:
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Eerste live vergadering Dorpsbelangen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na alle Zoom- en Skypever-
gaderingen op het beeld-
scherm ontmoetten de 
leden van Dorpsbelangen 
elkaar weer in levenden lij-
ve vorige week dinsdag op 
een openbare vergadering 
in sporthal De Fuik.

Op de veiligheid was goed ge-
let door sporthalbeheerder Dirk 
van den Broek. Vooraf was 
de leden een coronacheck-
list toegezonden met vragen 
over o.a. koorts, verkoudheid 
en hoesten. Het leidde ertoe 
dat twee prominente Dorpsbe-
langers niet aanwezig konden 
zijn. Ter plekke was het voor 
binnenkomst stevig handen 
wassen en afstand houden. 
In de sporthal zat elk van de 
ongeveer 20 leden aan een 
tafel ver van de ander. Voor-
zitter Wiet van den Brink stond 
kort stil bij de getroffenen tot 
nu toe, niet alleen de slachtof-
fers maar ook de isolatie van 
ouderen in zorgcentra baarde 

hem zorgen, evenals de ramp-
zalige situatie voor veel on-
dernemers in Wijdemeren. De 
vergadering was min of meer 
trots op ‘hun’ Dorpsbelangen- 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
die op excellente wijze als tij-
delijk burgemeester had opge-
treden, als vervanger van de 
zieke burgemeester Larson. 
De Kloet zei dat hij het ‘leuk’ 
vond om te doen en dat-ie een 
‘heel intensieve periode’ ach-
ter de rug had. Hij nam ook de 
gelegenheid te baat om enkele 
actuele politieke kwesties aan 
te boren. De wethouder wil 
veel energie steken in het ver-
zet tegen het plan van de pro-
vincie om met strengere land-
schapsregels de voortgang 
van woningbouw en recreatie 
‘klem’ te zetten. De Kloet wil 
met andere Noord-Hollandse 
gemeenten een tegengeluid 
opzetten.

RIA HENNIS HEEFT 
GEEN ENKEL BE-

ZWAAR TEGEN EEN 
WINDMOLEN IN HAAR 

ACHTERTUIN

Kwesties
Er waren ook enkele perso-
nele kwesties, fractievoor-
zitter René Voigt wil in de 
auditcommissie ( financiële 
controle) stappen, niemand 
had bezwaar, en Patricia van 
der Schot wordt in september 
een nieuwe fractie-assistent. 
Bij een korte discussie over 
windmolens in de Regionale 
Energie Strategie, aangekaart 
door raadslid Rob Duikersloot, 
zei z’n collega Ria Hennis dat 
ze geen enkel bezwaar had te-
gen een molen in haar achter-
tuin. Tegelijkertijd vond ze me-
dewerking verlenen aan een 
onderzoek naar 5G- straling 

‘complete onzin’. Dat onder-
werp bracht raadslid Patricia 
IJsbrandy te sprake, die wel 
iets voelde voor een 0-meting. 
Jacob van der Meulen wees 
erop dat het hoog tijd wordt 
om iets te doen aan de orga-
nisatie van het Plassenschap. 
Nu wordt er gevraagd om een 
verhoging met € 106.000 door 
de gemeente, ‘een bodemloze 
put’ meende de Loosdrechter. 
Lid Jaap van Waveren had drie 
schriftelijke vragen ingediend, 
hij was met name ontstemd 
over de bureaucratische wijze 
waarop vanuit Hilversum werd 
gereageerd op corona- steun-
aanvragen voor ondernemers.

Besloten
Tijdens het besloten deel van 
de vergadering was er applaus 
voor het korte doch adequa-
te jaarverslag van secretaris 
Mark van der Meer. Er waren 
lichte zorgen over de groei van 
de verkiezingskas voor 2022. 
René Voigt zal de komende 
jaren strak in de gaten wor-
den gehouden, gezien ’s mans 
toezegging dat hij 10.000 in 
die kas zal storten als hij de 
Staatsloterij wint. Dirks bitter-
ballen na afloop behoorden tot 
een van de hoogtepunten van 
de avond.

Lange gemeenteraad met belangrijke besluiten
1/3 regeling nog niet afgeschaft

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag-
avond was er een lange di-
gitale gemeenteraad die tot 
na middernacht voort duur-
de. Met zes moties, twee 
amendementen en diverse 
schorsingen was het een 
pittige vergadering voor 
menig raadslid. De hoofd-
punten waren Najade en de 
1/3 regeling.

Bij de stemming over de wij-
ziging van het bestemmings-
plan Najade op de Oud- Loos-
drechtsedijk 243 deed zich 
het vreemde patroon voor, dat 
oppositiepartijen De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks de 
kant van B&W kozen en dat de 
voltallige coalitie een amende-
ment tegen steunde. Het komt 
erop neer dat Dorpsbelangen, 
CDA, VVD en D66 vinden dat 
er naast recreatie ook perma-
nent gewoond mag worden. 
Weliswaar is de officiële tekst 
zo geformuleerd dat de na-

druk ligt op recreëren, maar 
dat vond Stan Poels (PvdA/
GrL.) gekunsteld. Gert Zagt 
vond een voorstel van de VVD 
om de woningen alleen voor 
verhuur vast te leggen ‘niet 
liberaal’. Die motie werd dan 
ook weggestemd. Ook had 
Zagt moeite met het feit dat 
de Najade- eigenaar €75.000 
stort in het Recreatiefonds. 
Omdat bij de ondernemer de 
recreatie het belangrijkste be-
standdeel blijft, hetgeen past 
in Oud-Loosdrecht, wilden de 
coalitiepartijen (13 tegen 6) het 
plan ter visie leggen. Wat be-
tekent dat iedereen nog mag 
reageren, het is dus nog niet 
definitief.

1/3 regeling
Er werd lang gediscussieerd 
over de zgn. 1/3- regeling, 
waarbij de gemeente 1/3 subsi-
die doneert voor de accommo-
daties van verenigingen, naast 
1/3 renteloze lening. De laatste 
33% betalen de clubs zelf. Om-
dat er teveel onduidelijkheid is 
over de maximale hoogte van 

de subsidie, wilde wethouder 
De Kloet de regeling afschaf-
fen. Ook gezien de penibele 
situatie van de gemeentelijke 
financiën. Dat viel in het ver-
keerde keelgat van bijna alle 
partijen, want in de zes dorpen 
zijn de verenigingen de smeer-
olie van de samenleving. Voor 
intrekken moet er eerst bekend 

zijn wat de nieuwe verordening 
gaat worden. Dat was de strek-
king van het amendement. 
Wel mogen B&W tot 2021 het 
budget van de huidige regeling 
op -0- zetten, met uitzondering 
van de lopende aanvragen. 
Sorrel Hidding van de VVD 
was fel tegenstander, zij vrees-
de dat er zomaar 750.000 euro 

kon worden aangevraagd. 
Maar die angel was er al uitge-
haald door het plafond een half 
jaar op -0- te zetten. Met 16 te-
gen 3 stemmen kreeg het ge-
meentebestuur de opdracht de 
1/3- regeling niet in te trekken 
en voor 2021 met een nieuwe 
accommodatieregeling te ko-
men i.s.m. de verenigingen.
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Overlast Vuntusstrand
Ingezonden brief

Het is een regenachtige dag. 
Maar wat een genot. Wat een 
rust! Een zomerse dag zou je 
van moeten kunnen genieten. 
Maar een mooi strandje, ge-
naamd Vuntusstrand, in een 
woonwijk blijkt een en al el-
lende. Overlast, vuilnis overal, 
geen rekening houden met 1,5 
afstand, parkeerproblemen 
voor de bewoners (kunnen 
hun auto niet meer kwijt), ge-
weld zoals deze afgelopen 
week waarbij een jongere een 
verbrijzelde neus werd gesla-
gen door gasten (medelan-
ders) uit een andere plaats. 
Veel minder sociaal gedrag. 
En zo kan ik wel even door-

gaan. En dit al jaren lang. De 
gemeente vindt dat er voor ie-
dereen gerecreëerd moet kun-
nen worden, voor iedereen die 
geen tuin of balkon bezit. Al 
jaren lang wordt er gesmeekt 
aan de gemeente om maat-
regelen. Geen gehoor. Er is 
gevraagd om bewaking, om 
de strook langs de parkeer-
plaats uitsluitend voor bewo-
ners te reserveren. Een kruis 
door het parkeervak grenzend 
aan het voetgedeelte richting 
strandje zodat men normaal 
daar heen kan lopen en met 
de fiets langs kan. Ook dit is 
nog niet gehonoreerd door 
onze fijne gemeente. Als be-

woners wordt er via de Buurt 
Whatsapp veel gedaan aan 
opening en sluiting van de 
hekken maar de wetshandha-
vers laten de ellende gewoon 
gebeuren en laten het aan de 
bewoners over om eventueel 
in te grijpen. Na 20:30 uur in 
de avond bij mooi weer wordt 
er geracet met speed- en rub-
berboten op de Vuntus door 
jongelui met zware motoren 
achter de boot zonder vaarbe-
wijs en veel te hard gevaren. Is 
gemeld bij Handhaving en bij 
de politie, Maar handhaven? 
Vergeet het maar!

Ellen Blankers
   

Botanische graffiti

‘S- GRAVELAND
Peter van Doorn en zijn bu-
ren hebben toestemming 
gevraagd om langs hun 
deel van het Zuidereind 
de berm op te vrolijken 
met mooie bloemen. De 
gemeente heeft de berm 
plantrijp gemaakt en plan-
ten geplant. De bewoners 
nemen daarna de verzor-
ging op zich. Allemaal in 
het kader van De Appel-
boom.

Zodoende was er in die berm 
een alleraardigst bloemenlint 

opgegroeid. Peter als volijve-
rige siertuinier zet zich er na-
tuurlijk voor in, het aldus voor 
zijn huis verschenen siertuin-
tje te doen groeien en bloeien. 
Het ziet er vrolijk uit met een 
veelheid aan kleuren en vor-
men. Maar wat staan er nu ei-
genlijk voor planten??

De gemeente heeft er geen 
namenlijstje bij gegeven. De 
meeste soorten die er staan 
zijn echte ‘tuinplanten’, uit 
verre streken aangevoerd om 
onze tuinen te verfraaien. Exo-
ten, die hier in Nederland niet 

inheems zijn, maar die het hier 
wel goed doen. In dit geval een 
niet alledaags assortiment, wat 
het determineren niet gemak-
kelijker maakt. Daarbij was de 
Plantnet app een fantastische 
hulp. Dus het lukte! Toen we 
een namenlijstje wilden gaan 
maken, bedachten de tuiniers 
dat de buurt misschien ook wel 
wil weten wat er allemaal voor 
moois staat. Peter viste uit 
zijn diepe kast een doos met 
stoepkrijt. En algauw stond er 
een hele namenlijst op locatie.

TE KOOP
Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een 
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een op-
pervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of 
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede 
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.
 

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

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

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

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Carrot cake
6 tot 8 pers.

Nú € 9,50
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In Gesprek Met     
burgemeester Larson

WIJDEMEREN
Vanaf woensdagavond 
kunt u op GooiTV burge-
meester Crys Larson in ge-
sprek zien met redacteur 
Herman Stuijver. GooiTV 
kunt u vinden op Ziggo 
(kanaal 41) en KPN (kanaal 
1432). Meer info over ka-
nalen: zie gooitv.nl. U kunt 
een week lang genieten 
van het interview in de se-
rie ‘In Gesprek Met’.

Het gesprek zal onder ande-
re gaan over GRIP4, waarbij 
de burgemeester bepaalde 
verantwoordelijkheden moet 
overlaten aan de Veiligheids-
regio waarvan de Hilversum-
se burgemeester Broertjes 
de leiding heeft. Nog meer 
coronagevolgen: Wanneer 
komt de gemeenteraad weer 
bij elkaar in de raadzaal? Kan 
dat al op 30 juni a.s.? Meer 
mensen gaan op vakantie in 

eigen land. Kan Wijdemeren 
de recreatie in de natuur van 
de zes dorpen opvangen?

Hoe staat het met het vervolg 
de dodelijke schietpartij nabij 
begraafplaats Berestein? Qua 
woningbouw dreigt Wijdeme-
ren klem te komen door scher-
pere landschapsregels van de 
provincie Noord-Holland. Hoe 
zorgelijk is dat?

   

Koeien in de wei
Ingezonden brief CDA

‘Koeien in de wei’ is de titel 
van het amendement van de 
CDA- fractie in Wijdemeren. 
Dit amendement werd don-
derdag 4 juni besproken in de 
gemeenteraad.

Aanleiding was de voorberei-
ding van de omgevingsvisie 
voor de nieuwe omgevings-
wet. In de raad kwam een 
raadsvoorstel aan de orde 
waarin onder andere ontwik-
kelrichtingen ter goedkeuring 
voorlagen. ”Met dit soort voor-
stellen is het altijd oppassen” 

aldus Jan Verbruggen, fractie-
voorzitter van de lokale chris-
tendemocraten. “Ook al waren 
er geen echte beleidskeuzes, 
het is toch voorsorteren”, ver-
volgt hij. Het CDA strijdt al ja-
ren voor het behoud van het 
huidige landschap met koei-
en, schapen en paarden in de 
wei. Al in 2013 kwam de CDA- 
fractie met de befaamde motie 
‘Koeien in de wei’ voor betere 
pachtcontracten. Deze keer 
gaat het met name om de ver-
natting van de weilanden met 
Natura 2000 bescherming. 

Nu de provincie nadrukkelijk 
haast maakt met de uitvoering 
van de natuurontwikkeling ko-
men de veehouders in de knel. 
Ook de overgrote meerderheid 
van de inwoners is tegen ver-
natting, zij willen behoud van 
de huidige inrichting. Gevol-
gen van de vernatting die nu al 
heeft plaatsgevonden in som-
mige gebieden heeft geleid 
tot een enorme toename van 
knutten. Verbruggen: daarom 
vonden wij het noodzakelijk dit 
amendement nu in te dienen. 
Met mede- indiener De Lokale 
Partij kon het op brede steun 
rekenen in de raad. Het wordt 
een pittige strijd met de pro-
vincie die haar omgevingsvisie 
al klaar heeft, maar de CDA- 
fractie blijft alert bij verdere be-
slismomenten voor de nieuwe 
omgevingswet. Zo een puur 
Hollands beeld mag echt niet 
verdwijnen in Wijdemeren.

Nog meer     
gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De VVD- fractie is versterkt 
met Jan Kea, die als frac-
tie-assistent in de commis-
sie Bestuur en Middelen zal 
functioneren.

Balende Roos
Het vaststellen van de socia-
le koopprijs op 215.000 euro 
kwam niet aan de orde. Tot 
grote ergernis van verantwoor-
delijk wethouder Rosalie van 
Rijn. “Zo komen we nergens”, 
zei ze, want ze wilde tempo 
maken. De reden waarom dit 
onderwerp drie weken wordt 
doorgeschoven naar een vol-
gende vergadering, kwam door 
een drietal amendementen die 
bestuurstechnisch niet met el-
kaar verenigbaar zouden zijn. 
Zou je er een aannemen, dan 
kon over een derde niet meer 
gestemd kunnen worden, of 
iets dergelijks.

Duur Plassenschap
Slechts met de grootst moge-
lijke moeite stemde de raad 
voor een begrotingswijziging 
van het Plassenschap. Wij-
demeren moet 106.000 extra 
betalen in 2020. Het blijkt dat 
het uitvoeringsorgaan Recrea-
tie Midden Nederland de finan-
ciën niet meer onder controle 
heeft. Wethouder De Kloet 
begreep de woede en zei dat 
een rapport over de organisatie 
binnenkort meer duidelijkheid 
moet geven over de toekomst.

Met alle winden meewaaien
Wijdemeren werkt met 18 ge-
meenten samen in een Regi-
onale Energie Strategie om 
zoveel mogelijk CO2- uitstoot 

te beperken. Besparen op de 
huidige energiebronnen en 
zonnepanelen hebben hier-
bij de grote voorkeur. PvdA/
GrL. en CDA sloten echter een 
monsterverbond, omdat ze vin-
den dat er ook actiever moet 
worden gezocht naar wind-
energie, zelfs in natuurgebie-
den. CDA- leider Jan Verbrug-
gen kende wel 100 plekken 
waar dat mogelijk was. Twaalf 
raadsleden steunden deze 
wijziging. Ook waren er ruime 
meerderheden voor 2 moties 
van De Lokale Partij, nl. naar 
een betere betaalbaarheid van 
groene projecten door bijv. ge-
bouwgebonden financiering en 
baatbelasting. En door zo snel 
mogelijk zonparkeren te intro-
duceren

Koeien in de wei
De meerderheid stemde in 
met de beleidsinventarisatie 
Omgevingsvisie waarin diver-
se aspecten van de fysieke 
ruimtelijke toekomst op een 
rijtje worden gezet. Met dien 
verstande dat er voor de Natu-
ra-2000- gebieden geen verde-
re vernatting zal plaatsvinden, 
luidt de Wijdemeerse toevoe-
ging. Populair gezegd dat er 
ruimte moet zijn voor koeien in 
de wei. Daarvoor stemden 13 
van de 19 raadsleden.

500 kinderen
15 van de 19 raadsleden steun-
den een motie dat Wijdemeren 
zich aansluit bij de ‘Coalition 
of the Willing’ dat zich ervoor 
inzet dat Nederland 500 al-
leenstaande kinderen opvangt 
die onder mensonterende om-
standigheden leven in Griekse 
vluchtelingenkampen.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 10 juni 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn met drie a vier verte-
genwoordigers van de kerken 
en moskee over de betekenis 
van het geloof in deze Corona-
periode. Met name de online 
diensten worden bijzonder 

druk bezocht. Herman Stuijver 
interviewt de burgemeester 
van Wijdemeren, Crys Larson.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag weer een kerkdienst 
uit vanuit de Wilhelminakerk in 
Bussum.
Andreas van der Schaaf laat 
weer van zich horen in De Dag 
van Andreas en er is een TV 
Magazine.
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Terugblik op raad
Ingezonden brief VVD

De raadsvergadering van af-
gelopen donderdag werd een 
latertje. Dat kwam door nogal 
wat discussiepunten.

Allereerst de zgn. 1/3 regeling. 
De gemeente kan het zich een-
voudig financieel niet langer 
veroorloven om de huidige re-
geling te handhaven. De VVD 
draagt de verenigingen in Wij-
demeren een warm hart toe, 
laat dat duidelijk zijn. Toch on-
dersteunde de VVD afgelopen 
donderdag als enige fractie het 

collegevoorstel om de 1/3 rege-
ling met onmiddellijke ingang in 
te trekken. Tegelijkertijd diende 
de VVD een motie in om in 
september met een nieuwe 
regeling te komen. Deze motie 
werd door geen enkele fractie 
ondersteund. Tot onze verba-
zing kozen onze collega’s in de 
raad ervoor om de regeling niet 
in te trekken, maar wel onmid-
dellijk het subsidieniveau tot ja-
nuari 2021 op nul te zetten. Dat 
is juridisch niet houdbaar.
Het tweede amendement van 

het CDA, genaamd Koeien in 
de Wei, was heel merkwaar-
dig. Ook wij willen graag koei-
en in ons mooie landschap. 
Het CDA wil dat er geen verde-
re vernatting meer plaats mag 
vinden. Dat is erg eenzijdig, 
want vernatting is nou eenmaal 
nodig om de ambities voor wo-
nen, werken en waterberging 
te realiseren. Daarmee zegt 
het CDA dat het geen woning-
bouw meer wil in Wijdemeren. 
Bijzonder, want was ‘bouwen’ 
niet het credo van het CDA? 

Daarnaast is het CDA ook ge-
bonden aan Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, waar-
in vernatting een van de doelen 
is.

Tot slot het 3e amendement: 
CDA en PvdA/GrL. wilden een 
onderzoek naar mogelijkheden 
voor windenergie in Wijdeme-
ren. De VVD begrijpt PvdA/
GrL., maar wij zijn zeer ver-
baasd over de opstelling van 
het CDA. Die is zeer tegenstrij-
dig met die van het CDA in Den 

Haag. De VVD heeft tegen het 
amendement gestemd. Wind-
molens zijn niet nodig en zeer 
ongewenst. CDA-fractievoor-
zitter Jan Verbruggen kende 
wel 100 plekken. Hij noemde 
geen concrete plekken, maar 
industrieterreinen en natuur-
gebieden. Wij dagen het CDA 
om met minstens 10 locaties te 
komen voor windmolens.

   

Accommodatieregeling van vitaal belang
Ingezonden brief CDA

Met het raadsvoorstel voor af-
schaffing van de zogenaamde 
één derde regeling heeft de 
CDA- fractie niet ingestemd. Af-
gelopen jaren is deze regeling 
van groot belang geweest voor 
de aanschaf van een kunst-
grasveld voor SV ’s-Graveland 

en SV Loosdrecht. Ook heeft 
de Historische Kring Loos-
drecht aanspraak gemaakt op 
de regeling voor de aanschaf 
van hun onderkomen. “Mooi 
om te zien dat deze verenigin-
gen tot verdere bloei kunnen 
komen met behulp van deze 

regeling” aldus CDA -raadslid 
mevrouw Barry Rooimans. De 
huidige voorwaarden van de 
regeling voorzien erin dat dit 
alleen beschikbaar komt voor 
verenigingen die zelf ook het 
risico nemen om te investe-
ren en zich ook aantoonbaar 

inspannen. Natuurlijk het zijn 
elke keer onvoorziene uitgaven 
voor de gemeente, die uit de al-
gemene reserve geput worden. 
Maar deze regeling is van vitaal 
belang voor onze verenigin-
gen. Uiteraard is het belangrijk 
om de regeling uit 2011 na een 

aantal jaren te evalueren en te 
kijken of er aanpassingen no-
dig zijn. Als gemeente moet je 
daar kritisch naar blijven kijken, 
maar afschaffen is echt onaan-
vaardbaar voor de CDA- frac-
tie. Dit is dan ook de reden dat 
de CDA fractie mede-indiener 
is van het wijzigingsbesluit om 
eerst te evalueren, eventueel 
aan te passen en een nieuwe 
regeling in te laten gaan, alvo-
rens de regeling in te trekken. 
Rooimans: “Deze regeling is 
een grote stimulans voor ver-
enigingen die zelf al heel actief 
zijn en met veel vrijwilligers 
heel veel werk verzetten om 
de ambities van de vereniging 
waar te maken, daarom willen 
wij deze regeling niet zomaar 
opgeven”.

Nieuw assortiment boeken 
van Bestsellers tot unieke pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt 
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het 

Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE
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Cafetaria Loosdrecht 365 dagen per jaar open
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het hele jaar door kunt u 
zeven dagen per week tus-
sen 11 en 22 uur terecht bij 
Cafetaria Loosdrecht op 
de Nootweg 57A. Alleen op 
zondag beginnen Yilmaz 
Tuna en z’n zwager Erkan 
Saglam een uurtje later.

“Dat is waar wij bekend om 
staan, onze goede service. 
Klanten kunnen altijd op ons 
rekenen”, vertelt Yilmaz die 
sinds september 2019 deze 
snackbar heeft overgenomen, 
samen met Erkan. Beide he-
ren hebben ruime ervaring in 
de horeca. Na enig buurton-
derzoek kozen de Hilversum-
mers voor Loosdrecht, omdat 
ze kans zagen om het bedrijf 
van hun voorganger met een 
vaste klantenkring voort te 
zetten. Plus uit te breiden met 
nog meer producten. Ze intro-
duceerden de Turkse Pizza in 
8 variaties, naast de döner- en 
shoarmaproducten, draaiende 
kalfs- en lamsvleesbroodjes, 

uiteraard pikant gekruid. En 
dan heb je natuurlijk de alom 
bekende Kapsalon, friet be-
dekt met shoarma of döner, 
even onder de grill gezet, met 
smeltende kaas, afgetopt met 
salade. Ook in diverse varia-
ties. Wie het frisse menukaart-
je van Cafetaria Loosdrecht 
bekijkt, loopt het water uit de 
mond, want je kunt er heer-
lijk snacken. Hamburgers in 
8 vormen! Maar ook klassie-
kers als de frikandel speciaal, 
het sateetje en de bamibal 
zijn voorradig. Naast een lijst 
met vegetarische gerechten 
(groentekroket) , broodjes 
koud, warme- en frisdranken, 
milkshakes en soft ijs. Keuze 
genoeg voor een gemiddelde 
liefhebber.

Eigenlijk hebben de nieuwe 
exploitanten niet veel last ge-
had van de coronacrisis, om-
dat afhalen en bezorgen vanaf 
het prille begin onderdeel is 
van het bedrijf. “Ja, dat is echt 
belangrijk voor ons en onze 
klantenkring. Een telefoontje 
is genoeg. In een cirkel van 

ongeveer 3 km. bezorgen we 
overal, Loosdrecht, Holland-
sche Rading, Kerkelanden, we 

komen overal”, sluit Yilmaz af. Cafetaria Loosdrecht,
Nootweg 57A; 1231 CR
Loosdrecht; 035- 582 2477.

Rijk boek vol ervaringen met kinderen
40 jaar onderwijs Marianna Karsemeijer

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op 26 juni viert Marianna 
Karsemeijer in kleine kring 
haar 40-jarig jubileum in 
het onderwijs. Met Mari-
anna in gesprek levert een 
boeiend beeld op van een 
vrouw die vast van plan 
is haar ervaringen aan het 
papier toe te vertrouwen. 
Dat wordt geen standaard-
boek met een lijst van alle 
werkplekken, maar een 
verhaal ‘met dingen die je 
niet leert op de opleiding’.

Hoewel Marianna als ‘assis-
tent- sluiswachter’ van vader 
Fred Siegersma bij ’t Hemel-
tje opgroeide, was het haar al 
snel duidelijk dat het onderwijs 
haar bestemming was. Daarbij 
heeft ze zich altijd gehouden 
aan wat haar vader zei ‘Je 
ben een asperge tussen de 
spruitjes’, kies je eigen weg. 
Al op 20-jarige leeftijd stond 
ze voor de klas. Marianna’s 
grote voorkeur gaat uit naar de 

bovenbouw, het liefst groep 8. 
“Ik had ook graag in het mid-
delbaar onderwijs willen wer-
ken, maar dat kwam er niet 
van. Kennisoverdracht vind ik 
zo belangrijk, naast uiteraard 
een goede omgang met de 
kinderen.” Juist die vele erva-
ringen met jonge pubers in tal 
van situaties staan nog vers 
op haar netvlies, diepgaande 
ervaringen, van verdriet maar 
ook van plezier. Ze heeft nog 
altijd contact met honderden 
oud-leerlingen, van wie Pieter 
Kors uit Weesp de oudste is. 
Ze wil ook haar drie kinderen 
noemen, voor wie het klaslo-
kaal een verlengstuk was van 
de huiskamer. Haar kinderen 
die met moeder Marianna in 
oktober 2008 hun vader Henri 
in korte tijd verloren. Dat was 
een dramatisch keerpunt in 
hun leven.

Marianna werkt in de hele 
regio, maar vooral in Wijde-
meren, waar ze op de Loos-
drechtse Rehoboth-, de Berg-
se Warin- en de Kortenhoefse 

Regenboogschool de achtste-
groepers van alles bijbracht. 
Aardrijkskunde is en blijft haar 
lievelingsvak. Reizen is wel-
licht daarom een van haar fa-
voriete bezigheden. Maar niet 
zomaar, tijdens vakanties in 
o.a. Zweden, Dubai en Chi-
cago stond ze voor diverse 

klassen. “Nu weet ik zeker dat 
het Nederlands onderwijs van 
hoge kwaliteit is, na wat ik heb 
meegemaakt.” Veertig jaar 
onderwijs betekent een schat 
aan ervaringen, maar Marian-
na is nog zeer gemotiveerd 
om door te gaan. “Ik vind het 
nog altijd een uitdaging om 

alles uit een kind te halen en 
dat is geen cliché. Bekijk waar 
je goed in bent, van cognitief, 
creatief tot fysiek, wees speci-
aal. Maakt niet uit, maar benut 
je kansen.” Wie de jubilaris 
persoonlijk iets wil toevoegen, 
kan terecht op: https://marian-
na40jaar.jimdofree.com.

 Foto: (v.l.n.r.) Faruk Tuna, Yilmaz Tuna, Erkan Saglam, Malak Jakob

 Foto: Marianna Karsemeijer
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Mondkapjes, vloerstickers, spatschermen, veiligheidshesjes, desinfectiezuilen… Je wilt natuurlijk in deze 
tijd je medewerkers, gasten en klanten op een veilige manier ontvangen. Daarbij kunnen wij je helpen. We 
hebben een selectie gemaakt van producten die je hiervoor kunt inzetten én hebben we afbeeldingen voor 
je ontwikkeld die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij alle producten ook ontwerpen en leveren 
in uw eigen huisstijl. 

BALIE- EN TAFELDISPLAYS
Om de horeca en de evenementenbranche weer op een veilige manier op te 
starten, is heldere communicatie essentieel. Met een opvallende display op de 
ontvangstbalie en tafels wordt het grote publiek snel en duidelijk geïnformeerd 
over de geldende do’s en don’ts.
• Keuze uit onder andere tentcards, kubussen en banners
• Verschillende afmetingen, vanaf A6-formaat en groter
• Volledig in kleur, digitaal gedrukt

VLOERSTICKERS
Het kan voor mensen soms lastig zijn 
om in te schatten hoeveel 1,5 meter 
precies is. Met vloerstickers markeer 
je eenvoudig wat een coronaproof 
afstand is in apotheken, supermarkten 
of ziekenhuizen. Zo hoeven medewer-
kers en bezoekers niet meer te gissen.

In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

TAPE
Bedrukt tape is een doeltreffend 
product om mensen 1,5 meter afstand 
van elkaar te laten houden. Ideaal 
voor bijvoorbeeld de openbare dienst-
verlening, supermarkten, apotheken 
en andere drukbezochte plekken.
• Keuze uit wit, bruin en transparant 
   materiaal
• Bedrukking tot 3 PMS kleuren
• Rolbreedte van 25, 50 en 75 mm
• Tape dispenser als extra optie

RAAMSTICKERS
Zoveel mogelijk met pin 
betalen, 1,5 meter afstand 
houden, een winkelmand-
je gebruiken: met een 
raamsticker weet iedereen 
nog voor binnenkomst 
welke coronaregels 
gelden in kledingwinkels, 
supermarkten en andere ondernemingen. Raam-
stickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnen- 
of buitenkant van ramen, schuifdeuren en andere 
glazen oppervlaktes.
• In alle bekende formaten of eigen afmetingen
• Keuze uit meerdere materialen en veredelingen
• Voor binnenzijde of buitenzijde raam

VEILIGHEIDSHESJES
Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten, 

tuincentra en andere plekken waar veel mensen 
komen kunnen rekenen op een veilige werk-
omgeving. Felgekleurde veiligheidshesjes zijn 
een effectief hulpmiddel om bezoekers eraan te 
herinneren om 1,5 meter afstand te houden. Van 
elkaar én van het aanwezige winkelpersoneel.
• Leverbaar in 13 kleuren
• Van maat S tot 5XL
• Bedrukking in PMS of volledig in kleur

BUTTONS
Klanten eraan herinneren om voldoende afstand 
te houden van personeel of steun betuigen aan 
bepaalde branches? Wat de boodschap ook is, 
buttons zijn een uitstekende manier om de geza-

menlijke strijd tegen 
het coronavirus te 
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten, 
   vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
   met rozette
• Met speld, clip of 
   magneet

DISPLAYS
Opvallende presentatiesystemen 
voor (hygiëne)reminders op de 
winkel- en werkvloer. Welke maat-
regel je ook wilt communiceren, 
met deze eenvoudig op te zetten 
binnen- en buitendisplays weten 
bezoekers en werknemers precies 
waar ze aan toe zijn.
• Geanodiseerd
   aluminium
• Met kliklijst voor 
   verschillende for-
   maten posters
• Vaste hoogtes en
   een in hoogte ver-
   stelbaar model
• Ook een outdoor 
   model beschikbaar

POSTERS
Aan de 
muur of op 
het raam: 
met posters 
informeer je 
iedereen snel 
en duidelijk 
over de anti-corona-aanpak op de 
winkel- of werkvloer. Welk formaat 
je ook kiest, dit product zorgt ervoor 
dat de serieuze boodschap goed 
blijft hangen bij het grote publiek.
• In alle denkbare formaten of
   eigen afmetingen
• Keuze uit diverse materiaalsoorten, 
   inclusief neon
• Whiteboardlaminaat als optie om 
   op de poster te schrijven

Bereid je voor op de 1,5 meter samenleving.
Wij kunnen je hierbij helpen!
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Voor prijzen of  

meer informatie 

kunt u contact met 

ons opnemen via 

info@dunnebier.nl

of  0294-256200

MONDKAPJES
Wereldwijd is het op steeds meer plekken 
verplicht om je neus en mond te bedekken.
In deze categorie heb je keuze uit niet één,
maar twee modellen: standaard en premium.
• Dubbel gelaagd
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
• Niet gecertificeerd, niet medisch
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted) 
polyester. Voorzien van een opening aan de 
zijkant voor een eventueel filter.
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester 
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m² 
spunbond polyproylene aan de binnenzijde 
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard 
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele, 
aluminium 
“nose bar” 
voor een 
verbeterde 
pasvorm.

PREVENTIESCHERMEN
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen. 
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het corona-
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te 
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies 
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande 
variant.
• Staande en hangende oplossingen
• Budget versie van re-board karton
• Bureauscherm met doorzichtig venster
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging

ROLL-UP BANNER
TRANSPARANT
Met een transparante roll-up banner 
creëer je eenvoudig aparte hoekjes 
of looppaden ter voorbereiding op 
de 1,5 metersamen-
leving. Zo kunnen 
horecagelegenheden 
en sportscholen hun 
deuren straks weer 
veilig openen. Het 
materiaal is afneem-
baar en dus goed 
schoon te houden.
• In 4 staande formaten
• Materiaal is een
   transparante PET-film (pvc-vrij)
• Met bijpassende tas

ROLL-UP BANNERS
Direct bij 
binnenkomst 
de corona-
maatregelen 
onder de 
aandacht 
brengen? 
Dankzij de 
vorm en 
grootte van 
deze opvallende banners kan nie-
mand om de boodschap heen. De 
transparante variant van dit product 
is inzetbaar als scheidingswand.
• 9 afmetingen
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
• Geleverd in handige tas

HEKWERKBANNER
Met deze stevige hekwerkbanners maak je 
eenvoudig looppaden waarlangs klanten vei-
lig een winkel kunnen betreden en verlaten. 
Met een opvallende opdruk communiceer je 
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de 
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

PUZZELS
Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis door-
brengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras 
medewerkers of zakelijke contacten met een leg-
puzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig 
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantainever-
veling buiten werktijd tegen te gaan.
• In rechthoek en hartvorm
• 9 varianten, van 24 tot 1000 stukjes
• Geleverd in hersluitbaar zakje en blanco doos
• Vanaf 1 stuk

STOEPBORDEN
Een stoepbord is ideaal om nog voor het 
betreden van een winkel te laten weten 
welke maatregelen gelden. Worden de regels 
aangepast? Dankzij de flexibele kliklijst is het 
verwisselen van posters 
zo geregeld. Zo houd je je 
coronacommunicatie altijd 
up-to-date.
• Als swingbord en
   klapbord
• Beschikbaar in A- en 
   B-formaten
• Inclusief set inlegvellen

PAPIEREN TASSEN
Nu veel horecagelegenheden afhaal- en 
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen 
onmisbaar geworden. Deze praktische draag-
tassen hebben een platte lus en een brede 
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren va-
riant is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditio-
nele plastic tas.
• Beschikbaar in wit en kraft
• In 7 formaten, van 3 tot
   18,5 liter
• Bedrukking 1 tot 3
   PMS-kleuren

KAARTEN
Kaarten zijn 
een populaire 
manier om 
thuiswerkend 
personeel of 
klantrelaties 
een hart onder de riem te steken 
in tijden van sociale afstand.
• Gevouwen of ongevouwen
• Keuze uit tientallen materialen 
en veredelingen
• Als optie met bijpassende 
envelop

SPEELKAARTEN
Verras klanten of medewerkers met een gepersonaliseerde set speelkaarten. Een speels 
geschenk met je eigen ontwerp en verpakt in een bedrukt doosje.
• 52 kaarten, in bridge- en poker- formaat
• Bedrukking achterzijde met of zonder witte rand
• Speelzijde met internationale kaarttekens of eigen design
• Keuze uit verschillende doosjes
• Vanaf 75 stuks
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Zwemschool Waterrijk
REGIO
Zwemschool Waterrijk is in 
regio Gooi en Vechtstreek 
dé zwemschool voor kin-
deren en (jong) volwasse-
nen met een motorische 
en vaak ook verstandelijke 
handicap.

Voorheen was de zwemschool 
onderdeel van Sportclub Ge-
handicapten Gooi en Eemland. 
Daar begeleidden vrijwilligers 
al meer dan 50 jaar kinderen 
met een handicap bij het be-
halen van de verschillende di-
ploma’s. Per april 2020 is een 
frisse start gemaakt met een 
nieuwe naam: Zwemschool 
Waterrijk.

Denken in mogelijkheden is 
het motto van de zwemschool. 
Zwemmen is immers een 
prachtige sport. Het verbe-
tert de conditie, motoriek en 
zwemvaardigheden. En ook 
kinderen met een handicap 
kunnen vaak een zwemdiplo-
ma halen. Jong volwassenen 
zijn bij de zwemschool wel-
kom voor sportief zwemmen of 
banen zwemmen. De relaxte 
sfeer tijdens de lessen draagt 
bij aan de zwemresultaten en 
vaak ontstaan er ook mooie 
vriendschappen.

De zwemschool draait louter 
op vrijwilligers die zaterdag 4 
april de eerste zwemlessen 
zouden verzorgen. Vanwege 
het coronavirus werd dat uit-
gesteld. Na veel werk te heb-
ben verzet om alles binnen 
de coronamaatregelen te or-

ganiseren, vonden zaterdag 6 
juni in De Lunet te Naarden de 
eerste zwemlessen plaats. Het 
was een groot succes! Wilt u 
meer weten? Kijk dan op www.
zwemschoolwaterrijk.nl of volg 
de zwemschool op Facebook.

   

Geen Beach Event 2020

WIJDEMEREN
Door het Corona-virus le-
ven we nu al enkele maan-
den in een bijzondere tijd.

Er zijn door onze regering vele 
maatregelen getroffen om de 
verspreiding van het virus in 
goede banen te leiden. Een 
aantal maatregelen wordt in-
middels versoepeld, maar 

tot 1 juli mag er geen enkele 
samenkomst georganiseerd 
worden. Vanaf 1 juli mogen er 
slechts 100 personen samen 
komen. Het zal waarschijnlijk 
dan ook niemand verbazen dat 
het Wijdemeren Beach Event 
dit jaar helaas geen doorgang 
vinden. Niet zoals gebruikelijk 
in het laatste weekend van 
juni, maar ook niet later dit 

jaar. We hopen dat we in 2021 
weer gewoon een weekend 
lang kunnen beachtennissen, 
beachvolleyballen en footvol-
leyen op het parkeerterrein 
van sporthal de Fuik. Zet daar-
om maar vast in de agenda: 
25, 26 en 27 juni 2021.

Organisatie Wijdemeren 
Beach Event

Maarten van Gessel
Ook komende vier jaar directeur- 

bestuurder

REGIO
Maarten van Gessel is 
nog eens voor vier jaar 
benoemd tot directeur-be-
stuurder bij woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstre-
ken.

Hij trad op 1 juli 2016 toe en 
werd benoemd voor een peri-
ode van vier jaar. Daar komt 
nu nog eens een vergelijkba-
re periode bij. Van Gessel: “Ik 
ben blij met mijn herbenoe-
ming en ik heb er zin in om 
samen met alle medewerkers 
de komende jaren als bedrijf 
een mooie ontwikkeling door 
te maken, met als doel onze 
ambities uit ons Koersplan 
verder te realiseren.”
 
Openstaan voor andere in-
valshoeken
De herbenoeming werd goed-
gekeurd door de Raad van 
Commissarissen. Voorzitter 
Rob Bijl: “Maarten van Ges-
sel is iemand die verbinding 
zoekt. Hij heeft vaak duidelij-
ke en doordachte standpun-
ten, maar luistert ook goed 
en staat open voor andere 
invalshoeken en meningen. 
Een discussie gaat hij ook 
niet uit de weg.”
 
Oog voor andermans in-
breng
Zowel de ondernemingsraad 
(OR) als de huurdersorga-
nisatie HGO adviseerden 
positief over deze herbenoe-
ming. OR-voorzitter Martin 
Groot-Kormelinck kijkt uit 
naar de samenwerking in de 
komende vier jaar. “Maarten 
van Gessel legt de verant-
woordelijkheden laag in de 
organisatie en dat pakt posi-
tief uit.” HGO-voorzitter Henk 
Dijks is het daarmee eens. 
“Hij heeft de afgelopen 4 jaar 
laten zien oog te hebben voor 

andermans inbreng.”
 
Ambities verder realiseren
Op de agenda voor de ko-
mende jaren staan genoeg 
uitdagingen in het Koers-
plan voor Van Gessel. Zo wil 
Het Gooi en Omstreken zich 
verder ontwikkelen als net-
werkorganisatie in de zeven 
gemeenten waarin zij actief 
is,100 nieuwe woningen per 
jaar bouwen en meer aan-
dacht geven aan huurdersin-
breng en buurtaanpak. Ook 
is de woningcorporatie on-
derweg naar een aardgaslo-
ze woningvoorraad. In deze 
lijn past de oplevering van 
nieuwbouw als Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen (BENG). 
Maar ook het bewustzijn ver-
groten over duurzaamheid 
bij medewerkers, bewoners 
en samenwerkingspartners 
vormt de komende jaren een 
belangrijk onderwerp.

Voor heerlijk natuurlijk 
Angusrundvlees uit Loosdr

www.boerderijvanherk.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl, inclusief de betaling daar-
van. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms
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Fotowedstrijd 2020
Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie

REGIO
Na een relatieve stille pe-
riode, wat begrijpelijk is 
vanwege de Corona crisis, 
komen de eerste foto’s 
voor de fotowedstrijd van 
de Stichting Oude Holland-
se Waterlinie via de e-mail 
binnen.

Ieder jaar organiseert onze 
stichting een fotowedstrijd. Dit 
jaar is het thema ‘Iconen van 
de Oude Hollandse Waterli-
nie’. De opdracht is om een 
gebouw of monument dat in 
verband staat met de Oude 
Hollandse Waterlinie en dat 
binnen dit gebied valt op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Hiertoe is iedereen uitgeno-
digd, amateur of professio-
neel, iedereen is welkom. Het 
gaat ons om de creativiteit en 
de kwaliteit van de foto.

Inmiddels hebben wij al heel 
wat foto’s van het Muiderslot 
binnengekregen maar ook drie 
prachtige foto’s van de stenen 
wallen van vesting Naarden.

U heeft nog tot (woensdag) 
30 september 2020 de tijd om 
maximaal drie foto’s in te stu-
ren.
Dit kan via: contact@ohwl.nl

Na deze datum zal een on-
afhankelijke jury zich buigen 
over alle ingezonden foto’s. Ui-
terlijk (donderdag) 15 oktober 
2020 zullen de winnaars (en 
alle andere deelnemers) via 

de mail op de hoogte worden 
gebracht van de uitslag. De 
winnaar ontvangt een bedrag 
van € 150,-, de nummer twee 
van € 100,- en de nummer drie 
van € 50,-. Kijk voor meer in-
formatie op onze website:
https://oudehollandsewater-
linie.nl/activiteiten/fotowed-
strijd/

Expositie
‘In het licht van de zomer’ 
in Galerie Wijdemeren
t/m medio september

BREUKELEVEEN
Het is warm, de straten zijn 
zonovergoten, en soms 
snakken we zelfs naar een 
drupje regen.

Dit laatste is dan niet alleen 
voor verfrissing, maar ook voor 
de tuin! Onze expositieruimte 
Dinie’s Kitchen staat letterlijk 
en figuurlijk in bloei. We tonen 

veel zomerse bloemstillevens, 
en op het dak werpt ook onze 
moestuin bloesem en vruch-
ten af. Geniet met ons van alle 
prachtig verbeeldde zomer-
feesten, strandgezichten en 
koeien in de wei. Buiten in het 
zonlicht, al uitkijkend over de 
Loosdrechtse Plassen, drinkt 
u bij ons, op gepaste afstand, 
een heerlijke kop koffie of thee 

– en waant u zich op vakantie.

Onze galerie is op afspraak 
geopend iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag van 
11.00-17.00 uur. (Uiteraard 
houden wij rekening met uw 
en onze gezondheid!)

www.galeriewijdemeren.nl

   
advertorial

Lezing over versterking  
immuunsysteem
Beste bewoners van Wijdemeren,

Dit blad staat de laatste weken 
vol met berichten over de co-
ronamaatregelen.

Een onderdeel dat onderbe-
licht blijft en ook in de lande-
lijke communicatie, is de voor-
lichting naar de burgers toe 
over de mogelijkheden om het 
eigen immuunsysteem te ver-
sterken. Er zijn stappen die wij 
zelf kunnen nemen om dit te 
bewerkstelligen, zodat dit sys-
teem het virus snel en afdoen-
de kan neutraliseren.

Zoals we inmiddels weten her-
stelt het overgrote deel van de 
personen na een besmetting 

met het coronavirus. Ouderen 
en personen met chronische 
klachten zijn kwetsbaar, omdat 
hun immuunsysteem verzwakt 
is door o.a. een tekort aan ge-
zonde voeding (vitaminen & 
mineralen) en een teveel aan 
medicijnen.

Wanneer u over de kennis 
beschikt van de mogelijkheid 
om uw zelfgenezend vermo-
gen te stimuleren, behoeft u 
geen angst meer te hebben 
voor een virus. Angst en an-
dere emoties ondermijnen het 
immuunsysteem namelijk nog 
meer.

Vanuit mijn jarenlange erva-
ring als natuurgeneeskundig 
therapeut wil ik graag een le-
zing verzorgen over dit onder-
werp. Deze lezing vindt plaats 
via het Zoom-platform op don-
derdag 18 juni a.s. van 19.30 – 
21.00 uur. U kunt zich hiervoor 
aanmelden door een e-mail 
te sturen naar info@elisevan-
keulen.nl. Ik zal u dan een 
link toesturen, zodat u zich via 
Zoom kunt aanmelden vanuit 
uw huis en vanaf uw laptop/
mobiel etc.. Voor verdere in-
formatie verwijs ik u naar mijn 
website www.elisevankeulen.
nl. Kosten € 7,50 p.p.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

 Foto: C. Boers

 Afbeelding: Albert Temming – Koeien aan de waterkant.
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In Memoriam Herma Steur
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Na een lang leven en kort 
ziekbed overleed Herma 
Steur op 4 juni op 93-jarige 
leeftijd.

Velen kennen Herma als een 
bijzondere vrouw met een 
diepliggende ervaring op het 
terrein van de kunst. Haar le-
ven was meer dan 70 jaar 
doordrenkt van de kunst. Van-
af 1963 werkte ze als docent 
tekenen en beeldende vakken 
op verschillende plekken in het 
middelbaar en hoger onderwijs, 
haar laatste betrekking was op 
de Vrije Universiteit te Amster-
dam. Daarnaast ontwikkelde ze 
zich als kunstenares met een 
gevarieerde loopbaan. Ze ont-
wierp beelden, maakte etsen 
en tekeningen, keramiek en 
grafisch werk. Herma had een 
uitgesproken opvatting over 
haar vak. Ze zei ooit: ‘Kunst is 
meer dan in je vrije tijd de kwast 
hanteren en een paar leuke 
lessen volgen. In de kunst gaat 
het om de geest die een werk 
heeft. Om de gedrevenheid, 

om de verbeelding vast te leg-
gen. Kennis en kunde maken 
een werk tot iets wezenlijks, 
maar vooral de neerslag van 

de geest van mensen’.

Herma Steur woonde sinds 
1987 in een voormalig Philips- 

fotoatelier aan het Noordereind 
in ’s-Graveland, een woon-en 
werkplek die grotendeels in be-
slag wordt genomen door twee 

drukpersen, een hoogdrukpers 
en een etspers. De laatste ja-
ren maakte ze veel grafisch 
werk.

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

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 fi nancieel 
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 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


