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Van cabomba tot
biocomposiet
Door: Kees Blase

water verwijderd dienen te
worden. Zondag 21 juni was
de cabombabestrijding in het
jeugdjournaal en kon je zien
hoe Meike en Ole Scherpel
op hun surfplank de cabomba
uit het water haalden. Ook op
NH-televisie was een uitzending over de cabomba: hierin
werd het kader geschetst, dat
er een kerngroep Invasieve
Exoten is vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en een Vereniging Samen
Cabomba Aanpakken.

In samenwerking met
LOOSDRECHTVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD

Ze staan daarom sinds 2017
op de lijst van invasieve exoten, die niet meer verhandeld
mogen worden en die uit het

Interview
Meike, je bent bezig met een
profielwerkstuk over cabomba
en het vederkruid. Waar gaat
het over?
Ja voor de International
School in Hilversum. Ik wilde uitzoeken of we met die
cabomba en vederkruid iets

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

EST.

nuttigs kunnen doen. Ik heb
nu een proefbootje gebouwd
van biocomposiet. Je werkt
dan met materiaal van hars
en harder. Je kan glasvezelmatjes in een mal leggen, en
zo worden polyesterboten gebouwd. Zoals mijn vader ook
doet. Nu hebben we een biologische versie gemaakt met

30% cabomba en vederkruid
en de rest van glasvezel en
hars. De cabomba zorgt voor
versteviging in de lengterichting en een vermindering van
30% aan glasvezel.
Gaan we hier in de toekomst
boten van maken in Loosdrecht? Het ziet er prachtig
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MAKELAARS - TAXATEURS
ONZE KANTOREN

NIEUWBOUW (op afspraak)

NOOTWEG 37
1231 CP LOOSDRECHT
T 035 582 53 33

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
VEERMANMAKELAARS.NL

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

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

uit, die mooie lijnen van de
cabomba, ook wel waterwaaier genoemd.
Het zou heel leuk zijn als er
een paar van deze boten worden gebouwd. Je kunt geen
winst maken met cabomba,
maar misschien levert het kostenbesparing op en kunnen
we deze mooie waterplanten
visueel een plek geven, nadat
we ze uit het water hebben
gevist. Ieder jaar hebben we
een week cabomba vissen, en
dan halen we samen met de
instructeurs de cabomba en
het vederkruid eruit, liggend
op onze surfplanken.
Hoe doe je dat om de cabomba er met wortel en al eruit te
halen?
Ik trek heel rustig en pak de
plant dan dieper bij de wortel,
zodat de plant met wortel en
al eruit komt.

KELAARS.NL

19-26 juni was de Week van
de Invasieve Exoten. Het
gaat daarbij om overwoekerende planten en dieren,
die uit andere werelddelen
komen. Bijvoorbeeld de
Reuzenberenklauw en de
Amerikaanse rivierkreeft.
Maar in Loosdrecht zijn
Cabomba carolinana en
ongebladerd Vederkruid
de invasieve exoten, die
het meeste overlast geven. Je kunt er steeds
moeilijker doorheen varen, en het verdringt de
inheemse plantensoorten.
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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
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• 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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

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.

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet
komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie
met Janet 06-29060003.

#samenvoordieren

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

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

Huishoudelijke hulp gez.
voor 3-4 uur per week
Breukeleveen 0629047420
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

1-1-2

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden
088 - 130 96 00.

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

035 - 623 11 00

Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
Apotheek spoedtelefoon

035 - 582 65 50
035 - 533 06 07
035 - 588 82 00

Apotheek

Thuiszorg Inovum

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons iedere donderdag BIEFSTUKDAG
Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk, nog malser
Bieftartaartjes

Vrijdag - zaterdag 10 en 11 juli:
Gevulde Kippendijen
Voor oven of bbq

Hele week t/m woensdag 15 juli:
Biologische beenham
Gebraden rosbief

wij zijn
wegens vakantie
gesloten van maandag
20 juli t/m dinsdag 4
augustus

per stuk
€ 2,75
per stuk
€ 3,50
4 halen, 3 betalen
100 gram

€ 1,98

100 gram
100 gram

samen

€ 4,98

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

€ 7,45

POLITIEK
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Nog meer besluiten gemeenteraad
Perspectiefnota voor kennisgeving
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voordat de dames en heren
politici van Wijdemeren op
vakantie gingen, moesten
er nog veel besluiten worden genomen. Daarvoor
was één avond vergaderen niet genoeg. Op dinsdagavond 30 juni hamerde
voorzitter Larson af, om de
volgende dag om 14.00 uur
vrolijk verder te gaan met
het vervolg.
Gert Zagt van De Lokale Partij
kreeg bijna de hele raad mee
met zijn amendement om de
Perspectiefnota slechts voor
kennisgeving aan te nemen.
“Vaststellen gaat veel te ver,
er staan niet voldoende maatregelen in om het tekort aan
te vullen. Ik wil het complete
plaatje.” De Perspectiefnota
zou een vooruitzicht moeten
bieden welke kant het moet
uitgaan met de ophanden
zijnde bezuinigingen. Veel is

er nog onduidelijk. Financieel
wethouder Klink kwam met
diverse maatregelen zoals het
verhogen van de ozb, minder
extra’s voor kunst, cultuur en
duurzaamheid en een bezuiniging op het sociale domein als
geheel. Daarnaast niet meer
investeren in een 3e IKC. Wijdemeren moet een tekort van
1.7 miljoen zien weg te werken, waarbij de WMO en de
Jeugdzorg structurele kosten
zijn. Na Klinks lijstje blijft er
nog 9 ton over. Dat moet voor
de Begroting ’21-‘22 in november zijn ingevuld. Ook voor zijn
2e voorstel kreeg Zagt steun.
Nu vroeg hij samen met het
CDA om een drietal scenario’s
waaruit de raad kon kiezen.
Een met 0% verhoging woonlasten (alleen inflatie) en een
scenario waarin het sociale
domein ‘nauwelijks geraakt’
wordt. Het derde model mag
wethouder Jan Klink zelf bedenken. Dertien van de 18
raadsleden stemden vóór de
motie. Om alsnog een sobere

herinrichting van de Kortenhoefsedijk af te dwingen, waren niet voldoende stemmen.
Dat zou € 342.000 goedkoper
zijn. De tegenstemmers, CDA,
Dorpsbelangen, VVD, D66,
wilden wel zuinig zijn, maar
het plan is in een te vergevorderd stadium om het terug te
draaien.
Sociale koopprijs
Het duurde een tijdje, maar uiteindelijk stemde de raad voor
een vaststelling van nieuwe
grenzen ‘sociale koopprijs’.

verkopen). Tien raadsleden
zagen wel wat in die variatie,
een minderheid van acht niet.
Jaarstukken
Financieel wethouder Jan
Klink maakte bekend dat de
accountant zijn goedkeuring
had gegeven aan de Jaarrekening 2019 die afsluit met
een negatief resultaat van €
2.229.000. Helaas konden de
raadsleden niets anders doen

dan het document van 159 pagina’s bevestigen.
Kunstgrasveld
Hoewel het een hamerstuk zou
zijn, stemde de gemeenteraad
toch over een krediet voor een
kunstgrasveld van sv ’s-Graveland. VVD en D66 waren tegen, De Lokale Partij stemde
verdeeld en CDA, Dorpsbelangen en PvdA/ Groenlinks vóór
(13 tegen 5).

Het werd niet wat wethouder
Rosalie van Rijn wilde, nl.
215.000 euro voor een woning
van minimaal 60 m2. Het werd
een veel uitgebreider model,
op verzoek van De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks: 2 ton
voor minimaal 55 m2; 215.000
voor 65 m2 en 220.000 voor
75 m2. Daarnaast nog bepalingen als anti-speculatiebeding, zelfbewoningsplicht en
een kettingbeding (niet door-

Lasershow in plaats van vuurwerk
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Eindelijk komt de droom
van vuurwerkhater Stan
Poels (PvdA/GroenLinks)
uit, er komt een spetterende lasershow op een vuurwerkvrije plek ergens op
een plek in de zes dorpen.
Althans als zijn aangenomen motie wordt uitgevoerd zoals bedoeld.
Al jarenlang wil de PvdA/
GroenLinks- fractie dat er een
stop komt op het ongebreideld
afsteken van vuurwerk bij de
jaarwisseling. Volgens het
Vuurwerkbesluit is het toelaatbaar op 31 december tussen
18.00 u. en 1 januari 02.00 u.
Het voorstel van Poels c.s. om
die regel te veranderen naar:
‘Het is verboden om consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen’ kreeg geen
meerderheid. Wel denken veel
raadsleden dat het niet lang
zal duren dat er een landelijk
anti-vuurwerkbeleid zal komen. Daar wachten ze liever
op. De argumenten om consu-

mentenvuurwerk te verbieden
komen neer op de schade op
vele terreinen. In Wijdemeren meer dan 8000 euro. Dan
hebben we het nog niet over
de stijging van het aantal gewonden. Naast bezwaren als:
dierenwelzijn, CO2-uitstoot,
onveiligheid, gevolgen voor de
gezondheid, het geweld tegen
hulpverleners. Voor Wijdemeren, omringd door kwetsbare
Natura 2000- gebieden, geldt
nog specifiek dat het afsteken
van vuurwerk een enorme impact heeft op het milieu.

BURGEMEESTER
LARSON WAS TEGEN
DE MOTIE
Burgemeester tegen
Burgemeester Crys Larson,
verantwoordelijk voor de veiligheid, was tegen de motie.
Daarin staat dat de gemeente
een vuurwerkvrije zone moet
aanwijzen waar een laser- of
vergelijkbare show kan worden gehouden. Ze zei dat
Wijdemeren zich zoiets zowel
financieel als organisatorisch
niet kan permitteren. Er is

Foto: pxhere.com

geen geld om de ‘veiligheidsuren’ te betalen. Bovendien
stelde ze dat het ambtelijk apparaat al overbelast is, door
de coronamaatregelen. Hierop corrigeerde mede-indiener
Olivier Goetheer (DLP) de

portefeuillehouder door erop
te wijzen dat er duidelijk in de
motie staat dat ondernemers
en inwoners worden betrokken
bij de uitvoering, zowel qua organisatie als financiering. De
kosten zouden zo’n 10.000

euro bedragen, waarvoor het
bedrijfsleven samen met diverse evenementenclubs zouden moeten opdraaien. Tien
van de 18 raadsleden durven
het experiment wel aan.
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Gloednieuwe Albert

Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice zorg

Heijn in Loosdrecht

Column

WIJDEMEREN
Ingrid Bergstein werkt als
vrijwilliger bij Inovum op
palliatieve afdeling de Ster
in verpleeghuis de Beukenhof.

Foto: Ondernemer Dennis Lankreijer (r) en zijn assistent Igor
van Dijk van Albert Heijn Loosdrecht. Foto: AH/Dirk Brand
LOOSDRECHT
Er komt een Albert Heijn
in Loosdrecht. De nieuwe
winkel is van ondernemer Dennis Lankreijer en
vestigt zich aan de Oud
Loosdrechtsedijk 182, in
een karakteristiek pand
met een rieten dak. De
supermarkt krijgt het allernieuwste concept van
Albert Heijn, met veel aandacht voor vers, lekker en
gezond eten. De opening
vindt plaats op dinsdag 21
juli om 11:00 uur.
“Onze Albert Heijn wordt niet

heel groot, maar voert wel een
compleet assortiment. Het afrekenen verloopt snel omdat
er zelfscankassa’s komen”,
vertelt Dennis Lankreijer. In
de nieuwe supermarkt gaan
30 medewerkers aan de slag.
Sommige komen uit andere
Albert Heijn-winkels. Uiteraard
zijn er ook nieuwe medewerkers aangenomen. De meesten wonen in Loosdrecht. “We
hebben kort geleden kennis
met elkaar gemaakt. Het klikt,
er staat nu al één team! Iedereen kijkt uit naar de opening
van de winkel en naar de kennismaking met onze klanten.”

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken, inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder
opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”
Het allermooiste wat ik kon
wensen
Mensen vragen mij regelmatig
of ik het werk op de hospice
niet zwaar vind. Of ik het los
kan laten als ik weer thuis ben.
Vragen die ik mijzelf ook stelde
toen ik overwoog om een deel
van mijn vrije tijd in een hospice te besteden. Ik moet bekennen dat ik vrijwel altijd met het
gevoel naar huis ga dat ik echt
van betekenis ben geweest
voor iemand. Wellicht wat van
het lijden heb kunnen verlichten, een luisterend oor heb
kunnen bieden, met mijn opgewektheid de sfeer wat heb
veranderd. De ervaringen zijn

regelmatig wel enorm intens
en met clienten ontstaat vaak
een band. Soms is een cliënt
er maar een paar dagen en
is er zo slecht aan toe dat er
al sprake is van sedatie. Echt
contact leggen in woord en gebaar is dan niet mogelijk. Toch
heb ik ervaren dat je op een
ander niveau ook goed verbinding kunt maken. Met muziek!
Een jaar geleden werd een
meneer opgenomen die na
een dubbele hersenbloeding
en longontsteking stervende
was. Een dag na zijn opname
ontmoette ik hem, gesedeerd
en zich ogenschijnlijk niet van
zijn omgeving meer bewust.
Zijn vrouw zat naast zijn bed.
Ik bood haar wat koffie aan en
raakte aan de praat over het
leven van haar man en hun leven samen. Hij bleek jazzmuzikant te zijn en tot voor kort
regelmatig opgetreden te hebben. Die avond hadden wij een
huiskamerconcert in kerstsfeer georganiseerd voor het
team en bewoners met hun familie. We zaten met zijn allen
in ingetogen sfeer te genieten
van de lekkere zelfgemaakte
hapjes en prachtige ballads
en kerstliedjes. Anarupa Music
bood aan om ook in de kamer
van meneer te zingen. Omringd door familie zong zij aan
zijn bed ‘Fly me to the moon’.

Weekendaanbieding

Nu € 7,50

Hun muziek raakt je tot diep
in je vezels, ontroert, troost
en verwarmt. Meneer was ondanks zijn verlaagd bewustzijn
zichtbaar geraakt door de muziek en opende onverwachts
één oog. Zijn vrouw kwam na
afloop van het privé concertje naar me toe en zei dat we
haar geen groter geschenk en
mooier afscheid hadden kunnen geven dan nog één keer
samen met haar man van muziek te kunnen genieten. Die
nacht overleed haar man.

RICHTLIJN
VACATURE

(don,vrij,zat)

Loosdrechtse
Turf

Foto: Ingrid Bergstein

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

2 VACATURES:
TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

LOKAAL

Woensdag 8 juli 2020

5000 coronatesten

Sturen en besturen

in ‘t Gooi

Ingezonden brief

Ruim 1 procent is positief

Door: Saskia Luijer

REGIO
In de corona teststraat in
Bussum test GGD Gooi
en Vechtstreek dagelijks
inwoners met corona-achtige klachten. In de maand
juni hebben 5259 mensen
zich er laten testen op het
virus. Bij 64 personen (1,2
%) bleek er sprake te zijn
van corona.
Sinds 1 juni kan iedereen
met milde klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus een afspraak maken voor
een gratis test bij de GGD.
Dat kan via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Dit
nummer is zeven dagen per
week bereikbaar van 08.00
uur tot 20.00 uur. Dus ook op
zaterdag en zondag kunt u
een testafspraak maken. Een
test is alleen zinvol bij klachten. Het kan laten zien of u nu
besmet bent met het virus en
niet of u al eerder besmet bent
geweest.
Testen van kinderen
Of kinderen in aanmerking komen voor een coronatest wordt
per situatie bekeken. Over het
algemeen is de GGD terughoudend in het testen van kinderen onder de 12, maar zeker
onder de 6 jaar. Pas als kinderen andere klachten krijgen
dan normaal, of als hun ouders besmet of ziek zijn, is een
test te overwegen. Uiteindelijk
beslist de ouder of het kind wel
of niet getest wordt.
Toeristen en reizigers
Sinds 1 juli kunnen ook Europese toeristen en zakelijke

reizigers die corona-achtige
klachten hebben, via het landelijke afsprakennummer een
afspraak maken om zich te laten testen.

“VOLG DE ONTWIKKELING VAN HET
VIRUS OP HET CORONADASHBOARD VAN
DE GGD.”
Bron- en contactonderzoek
Bij een positieve testuitslag
start de GGD direct het bronen contactonderzoek. Bij het
brononderzoek wordt gekeken
hoe de patiënt het virus heeft
opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of andere personen
mogelijk op dezelfde manier
zijn besmet. Bij het contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de
besmette persoon contact
heeft gehad. Dat betreft twee
dagen voorafgaand aan de
klachten, maar vooral op het
moment dat hij/zij klachten
had. De contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten.
Regionaal dashboard
De ontwikkeling van het coronavirus in de Gooi en Vechtstreek kunt u zelf volgen op de
website van de GGD: www.
ggdgv.nl/coronadashboard. U
vindt hier een overzicht van
actuele cijfers in de regio.
Bijvoorbeeld het aantal besmettingen per gemeente, de
ziekenhuisopnames, de overledenen, maar ook hoeveel
mensen er zijn getest in de
teststraat. Het corona dashboard wordt dagelijks ververst
met nieuwe gegevens.

De zomervakantie van de gemeenteraad is ingegaan en
ik had me verheugd op een
paar rustige weken. Maar na
de laatste raadsvergaderingen
zitten wij er als De Lokale Partij anders in. Om een vergelijking met autorijden te maken:
een auto moet veilig en in orde
zijn, je moet kunnen sturen en
er is een doel van het ritje.
Als je onze gemeente met
die auto vergelijkt dan is het
schrikken! In de afgelopen
week bleek dat de ICT van
onze gemeente niet in orde is.
Jarenlang heeft de raad daar
niets over vernomen maar afgelopen week lag er opeens
een verzoek van het college
om bijna een half miljoen euro

beschikbaar te stellen, plus
nog onbekende beheerskosten. Bij de presentatie van dit
voorstel werd de raad flink onder druk gezet. Want als we
niet bij het kruisje zouden tekenen zou de dienstverlening
wel eens in gevaar kunnen
komen. Er is dus lange tijd niet
op de winkel gepast wat ICT
betreft. De auto rammelt en is
onveilig!
Voor de Porseleinhaven staat
nu een groot extra tekort (rond
1 miljoen euro) in de boeken.
De gemeenteraad kan zich
daar niet over verantwoorden
want begin maart is besloten
dat dit onderwerp geheim is.
Hoe en wanneer deze kwestie
wordt opgelost is niet duidelijk.
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We rijden al in de berm............
Enkele weken geleden werd
namens het college een intentieovereenkomst getekend
over het bouwen van 250 woningen in Kortenhoef. In deze
overeenkomst wordt tevens
een stuk gemeentegrond van
circa 2 hectare verkocht. Dit
was niet vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd. En
de verkeerssituatie loopt daar
vast bij zoveel woningen. We
rijden naar het verkeerde doel
en dat kost bovendien veel
geld! Kortom: werk aan de
winkel voor De Lokale Partij in
de oppositie.
Renée Wijnen, raadslid voor
De Lokale Partij

Succesvol eerste halfjaar
team dorpenbeleid
WIJDEMEREN
Het team dorpenbeleid van
de gemeente Wijdemeren
heeft een succesvol eerste
halfjaar achter de rug. Naar
verwachting krijgen de
dorpenavonden uit 2019
in het laatste kwartaal van
2020 een vervolg.
Veertien inwonersinitiatieven
zochten na de dorpenavonden contact met het dorpenteam over het dorpsbudget.
Zo werd bijvoorbeeld een film
van inwoners over Ankeveen
in oorlogstijd ondersteund.
Inwonersinitiatief ‘Mijn baas
ruimt op’ werd als pilot opgeschaald: er werden meer dan
30 afvalbakken en dispensers
met biologisch afbreekbare afvalzakjes geplaatst. Het
zorgde voor ruim 70 procent
minder hondenpoep op straat.
Het dorpenteam bood ook
een tijdelijke oplossing voor

de huisvesting van initiatief de
Tasjesbibliotheek, dat lezen en
leesvaardigheid stimuleert, en
is in gesprek over een structurele oplossing.
Verbinding op afstand
De uitvoering van het dorpenbeleid werd voor een deel
stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. Het vervolg op
de dorpenavonden, met als
doel een dorpsontwikkelplan
voor ieder dorp, is daarom
uitgesteld naar eind 2020. Inwoners die in de knel komen
vanwege het coronavirus
koppelt het dorpenteam nu
aan vrijwilligers en organisaties via www.deappelboom.nl/
coronahulp. Ook maakt één
van de dorpscoördinatoren
onderdeel uit van een tijdelijk
team binnen de gemeente dat
ondernemers en organisaties
adviseert bij het opstarten
van hun activiteiten volgens

RIVM-richtlijnen. Het dorpenteam blijft, ook deze zomer,
op afstand verbinding zoeken
met inwoners, ondernemers,
organisaties, verenigingen en
stichtingen.
Waardering door inwoners
Wethouder Rosalie van Rijn:
“Door de vliegende start in
februari weten inwoners het
team dorpenbeleid goed te
vinden, ook in tijden van corona. Het dorpenteam weet
snel te schakelen en komt met
creatieve oplossingen. Regelmatig weten zij in moeilijke
dossiers beweging te krijgen.
Het laagdrempelige contact,
de reactiesnelheid en betrokkenheid van het team worden
door inwoners zeer gewaardeerd.”
Zie voor meer informatie:
www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Gooi TV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 8 juli
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Ruud Bochardt staat in In
Derde Termijn stil bij de vraag

of Nederlandse gemeenten
vluchtelingen-kinderen moet
opvangen. Gooise Meren en
Wijdemeren vinden van wel,
al was niet iedereen het daarover eens. Rolien Bekkema
van de PvdA Gooise Meren

is voorstander en gaat in debat met Bo de Kruiff van de
VVD Wijdemeren, die tegen is.
Daarnaast zendt GooiTV op
zondag weer een protestante kerkdienst uit vanaf 10.30.
Andreas van der Schaaf laat
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Is dat zonnepanelenbedrijf betrouwbaar?
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie Wijdemeren, door en voor bewoners, helpt u graag bij
de energietransitie.
Hebt u vragen of wensen over
zonnepanelen neem dan gerust contact op. Bijvoorbeeld
over de betrouwbaarheid van
een bedrijf. Wij gaan dat graag
met u onderzoeken. Het is u
vast ook opgevallen dat we
steeds vaker brieven in onze
bus krijgen van bedrijven die
acties voor zonnepanelen organiseren. Soms zelfs (ongevraagd) met het logo van de
gemeente Wijdemeren. Hebt
u vragen over energiebesparende maatregelen in huis dan
kunt u een gesprek aanvragen

met een energiecoach. Via
de RREsubsidie mogen wij u
bij een energiecoachgesprek
een gratis voucher aanbieden
van €35 voor kleine bespaarproducten. Komt u liever langs
dan is de buurt-energietafel
in Loosdrecht misschien iets
voor u. Voorlopig kunt u ons
wekelijks vinden op woensdagmiddag van 14-16 uur
bij Landgoed De Rading in
Loosdrecht. Neem deel aan
de buurttafel en u ontvangt
een gratis voucher (€35) voor
kleine energiebesparende producten.
Kijk voor nadere informatie op
de website ECWijdemeren.nl.

Gooise jeugd drinkt minder,
maar nog teveel
Gezondheidsmonitor van GGD
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit de recente Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt
dat het over het algemeen
goed gaat met de tweedeen vierdeklassers op middelbare scholen uit onze
regio. De meeste leerlingen zijn gelukkig (83%) en
vinden de eigen gezondheid goed (85%). Veruit de
meeste leerlingen kunnen
goed voor zichzelf opkomen (90%) en er wordt
vaker dan in de rest van
Nederland gesport bij een
vereniging of sportclub
(85% versus 76%). Ruim 9
op de 10 scholieren gaan
elke dag lopend of fietsend
naar school.
De daling van het alcoholgebruik onder jongeren is verder
doorgezet. Het alcoholgebruik
(29%) is gedaald ten opzichte
van 2015 (39%). Ook de percentages voor binge drinken
(minstens 5 glazen) en recent
aangeschoten zijn gedaald.
Maar er zijn in het Gooi nog
altijd meer dronken jongeren
dan landelijk. Ondanks de verbetering in de cijfers is NIX18
dus nog niet ‘de norm’.

Roken ook gedaald
Ook steeds minder jongeren
roken, 6% rookt tenminste
wekelijks. In 2015 was dat
nog 11% en in 2009 15%.
Softdrugsgebruik is gelijk
aan 2015 (9%), maar ligt nog
steeds twee keer zo hoog als
landelijk. Daarnaast blijkt dat
een grote groep jongeren last
heeft van stress en prestatiedruk. De helft van de leerlingen geeft aan zich (zeer) vaak
gestrest te voelen. Voornamelijk om stress door school
of huiswerk (39%), door alles
wat ze moeten doen (28%),
over wat anderen van hem of
haar vinden (15%) en door eigen problemen (14%). Jeugd
blijft een belangrijke doelgroep
voor preventie.
Nog meer cijfers
De meerderheid kan thuis en
op school (85%) over problemen praten; Pesten komt
evenveel voor als in 2015
(8%); 12% van de leerlingen
heeft psychosociale problemen, vergelijkbaar met het
landelijke percentage; In de
laatste twaalf maanden heeft
3% van de leerlingen vaak suïcidale gedachten gehad; In het
laatste half jaar heeft 5% een
naaktfoto of seksfilmpje van

zichzelf aan iemand verstuurd
(sexting); Vooral meisjes lopen
risico op problematisch gebruik van sociale media (11%)
en jongens op problematisch
gamen (4%); Steeds minder
jongeren hebben ervaring met
geslachtsgemeenschap (8%;
in 2009 20%). Op bijna alle
indicatoren scoren vierdeklassers ongunstiger dan tweedeklassers.
4.425 leerlingen die wonen
in regio Gooi en Vechtstreek
hebben de vragenlijst ingevuld. In totaal hebben 18 van
de 22 middelbare scholen
uit de regio meegewerkt aan
het onderzoek. Er waren 425
Wijdemeerse scholieren, verspreid over 18 scholen.
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Geniet!
Wel afstand houden

Volg ons ook op:

Recreatie & toerisme
vernieuwen

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Gespot: karekieten
en ijsvogels

/gemeentewijdemeren

‘Het bruist weer’
Net als 30 jaar geleden

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Prachtige zomer gewenst!
Deze week een speciale uitgave over recreëren in ons prachtige plassengebied. Een positief geluid in deze moeilijke
coronatijd. Ik wil iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen de coronamaatregelen goed uit te voeren en na te leven.
We blijven afstand houden, maar gelukkig is er veel mogelijk. Laten we er een prachtige zomer van maken, genieten van
onze plassen en mooie dorpen.
In deze special leest u dat op tal van terreinen ontwikkeling nodig is. Onze lokale economie, die jarenlang achteruit is
gegaan, heeft dat nodig. Daarom dragen we als gemeente bij aan het initiatief van ruim 50 ondernemers om ons gebied
sámen te promoten zodat ook anderen kunnen meegenieten. U leest er over op de volgende pagina. Samen kunnen we
ervoor zorgen dat natuur, recreatie en een gezonde lokale economie, hier echt samengaan.
Jan-Jaap de Kloet
Wethouder water, recreatie & toerisme

Ontdek nieuwe plekjes
Is het druk op de strandjes? Er valt zoveel meer te ontdekken in
ons plassengebied. Kent u deze routes al?
Kortenhoef

Nederhorst den Berg

Wandel eens langs de Kromme Rade en
Lambertzkade in Kortenhoef richting
De Vecht. U komt een uitkijkpunt tegen
dat prachtig uitzicht biedt op de omringende plassen.

Al eens gewandeld door de Horstermeerpolder? Vanaf de Middenweg gaat
u de Radioweg op. Ga twee keer rechts
en u komt op een tegelpad. Als u deze
uitloopt komt u weer op de Middenweg.
Ook de fietsroute over de Hinderdam is
mooi.

Zin in een stevige wandeling? Loop het
Oppad vanaf de Emmaweg op naar
de Kortenhoefsedijk. U komt door een
prachtig moerasgebied. U moet nog wel
even terug: dat kan via de Kromme Rade.
Het is circa 10 kilometer.

Loosdrecht
Op de grens Noord-Holland/Utrecht
maakt u een fietstocht vanaf de
Egelshoek langs de Kanaaldijk richting
Tienhoven. Hier vindt u een moerasgebied, een eendenkooi en uitzicht over
de Stille Plas. U kunt ook doorfietsen
naar De Strook in Breukeleveen en de
fietsboot naar de Porseleinhaven nemen,
eventueel met tussenstop op eiland
Markus Pos. En wist u dat er ook een
uitkijkpunt is op de Bloklaan tegenover
Fort Spion in Loosdrecht? Ook daar kijkt
u uit op de plassen.

Ankeveen
Een prachtig rondje loop je vanaf het
Stichts End, het Bergse Pad, Googpad
en de Dammerkade weer terug naar het
Stichts End. Het bruggetje bij de kruising
met het Googpad en de uitzichten over
de Ankeveense Plassen zijn idyllisch.

Tips
Heeft u tips voor mooie plekken in onze
gemeente? Waar moeten we echt heen?
Deel deze dan met #hiermoetjezijn en
#mooiwijdemeren op Instagram.

>

Twee nieuwe kanosteigers

Deze maand start de bouw van twee
kanosteigers, als onderdeel van een
kano-overdraagplaats tussen de
Wijde Blik en de Vuntus. Hiermee
worden twee mooie kanoroutes, de
Kortenhoefse Plassenroute en de
Vuntusroute, met elkaar verbonden.
Een verrijking van de mogelijkheden
voor kanovaarders. De eerste steiger
komt aan de A. Lambertzkade in de
Wijde Blik. De tweede aan de Kromme
Rade in de Vuntus. De realisatie van
deze kano-overdraagplaats is een van
de projecten van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen.
Zie www.vechtplassen.nl.
>

Fietsboot schoner

De Fietsboot had in juni veel belangstelling. In juli en augustus vaart de
boot zes dagen in de week (niet op
maandag) van de Porseleinhaven
in Loosdrecht via Markus Pos en de
Fuut naar De Strook. De wens is de
Fietsboot milieuvriendelijker te maken
en deze elektrisch te laten varen. De
ANWB en het RABO coördinatiefonds
hebben ieder al 10.000 euro toegezegd. Helpt u mee de financiën bij
elkaar te krijgen? Dat zou super zijn.
Kijk op www.defietsboot.nl voor meer
informatie en de vertrektijden.
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Iedereen laten genieten, wel spreiden
Veel mensen vieren dit jaar vakantie in Nederland. Ons plassengebied
is in trek. Ondertussen geldt op het land en in het water de anderhalve
metermaatregel. Dat is zoeken naar balans en zorgen voor spreiding.
Wat doet de gemeente om deze zomer alles in goede banen te leiden?
Hosts
Op onze stranden en in onze recreatiegebieden kunt u ontvangen worden
door hosts. Zij wijzen u op de afstandsregel en houden een oogje in het zeil
voor wat betreft de drukte, barbecueën
en verkeersproblemen. Wordt het te
druk, zoek dan vooral een ander plekje!

Terrasuitbreiding horeca
Verschillende horecabedrijven kregen
toestemming hun terrassen tijdelijk
uit te breiden op gemeentegrond om
te kunnen voldoen aan de anderhalve
meter afstand. Voorbeelden zijn het
Spiegelhuys in Nederhorst den Berg en
De Eend in Loosdrecht.

Nieuwe borden
Bij de stranden De Zuwe in Kortenhoef, De Blijk in Nederhorst den Berg,

De Strook, het Vuntusstrand en bij De
Porseleinhaven in Loosdrecht, staan
nieuwe borden met de regels die er
gelden.

Streetgraffiti
Op verschillende plekken is streetgraffiti
aangebracht met de teksten: ‘Houd 1,5
meter afstand, ook onderweg’ en ‘Geef
elkaar de ruimte’.

Zwerfvuil voorkomen
Laat uw plek altijd schoon achter.
Neem afval zo nodig mee naar huis. De
gemeente heeft extra prullenbakken
geplaatst en leegt deze dagelijks.

Tijdelijke extra zitjes
Bankjes met fraai zicht op het water zijn
vaak bezet. Staat iemand op, dan stopt er
gelijk een fietser om de plaats in te nemen.

Om fietsers en wandelaars toch te
kunnen laten genieten van het mooie
zicht, creëert de gemeente tijdelijk op

meer plekken eenvoudige zitjes met
boomstammen.

Ondernemers pakken samen gebiedspromotie op
de hotspots zijn en waar je kunt overnachten. De website is een begin, maar
er is meer nodig. Komende winter is er
meer tijd voor de uitwerking. Nu is het
vooral belangrijk dat we snel gevonden
worden.”

Ook meedoen?
Stuur dan een e-mail naar
Ondernemend Wijdemeren,
info@ondernemendwijdemeren.nl.

‘Het bruist weer net als
30 jaar geleden’
Roos de Vink, uitbater van Rosa’s
Cantina in Loosdrecht, is één van de
initiatiefnemers van de nieuwe website. “Er is echt een keerpunt gekomen. Aan het begin van corona bleek
dat we elkaar nodig hebben om ons
gebied samen op de kaart te zetten.
We zitten als horecaondernemers nu
allemaal in één appgroep en steunen
elkaar. Je ziet en voelt de positiviteit.
Het bruist hier weer net als 30 jaar
geleden. Dat ga je ook op die website
terugzien.”

Ruim 50 ondernemers werken
samen aan een nieuwe website
om bezoekers naar het plassengebied te trekken. “Door corona
blijven er meer mensen in Nederland. We willen concurreren
met andere gebieden”, aldus
bestuurslid Hans van der Laan
van Ondernemend Wijdemeren.
Mensen die een dagje uit willen, moeten
ook uitkomen op de nieuwe website
www.loosdrechtsplassengebied.nl. Een
nieuw fris platform van samenwerken-

de ondernemers op het gebied van
horeca, watersport en verblijfsrecreatie.
Achter de schermen wordt er hard aan
gewerkt. Ondernemers uit ’s-Graveland,
Loosdrecht, Ankeveen, Nederhorst den
Berg en Kortenhoef dragen financieel
bij en worden vermeld op de website.
Ook de gemeente Wijdemeren en de
Hilversumse afdeling van Koninklijke
Horeca Nederland dragen bij.

‘Het lukt nu wel’
Hans: “Het idee bestond al heel lang,
maar het kwam niet van de grond.”
Gebiedsloods Nanette Elfring: “Nu

lukt de samenwerking wel. In het
begin van de coronacrisis werkten
ondernemers al meer samen. Hoe pak
jij dat aan? Kan ik daar ook gebruik
van maken? Dat werkte al goed. Super
dat ze de krachten nu ook hiervoor
bundelen.”

‘Voordeel voor iedereen’
“Het gaat nadrukkelijk niet om concurrentie op lokaal niveau”, vult Hans van
der Laan aan. “We willen ons gebied
landelijk vermarkten zodat iedereen er
voordeel aan heeft. Wil je hier naar toe,
dan wil je weten wat er te doen is, waar
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Even voorstellen: Han Verheijden

‘Met nieuwe formules verrassen’
Han Verheijden is, op voorspraak van Hiswa/Recron, aangetrokken
als voorzitter van het transitieteam recreatie & toerisme. Het transitieteam heeft als doel de sector te vernieuwen. Verheijden is branchedeskundige en heeft 35 jaar ervaring in ‘vrijetijdslandschap’.
Verheijden ziet kansen om op meerdere
locaties in ons unieke plassengebied
een nieuwe dimensie toe te voegen.
“Je kunt hier in de winter nu een kanon
afschieten. Dat is jammer, maar op te
lossen. Vroeger was dat op de Waddeneilanden ook zo. De hele economie lag
dan plat. In tien jaar tijd is dat veranderd.
Dat kan hier ook. De regio heeft een
enorm potentieel dagjesmensen die
dichtbij huis gezellig een frisse neus willen halen. Wanneer we ons focussen op

deze korte verblijfstoeristen die bestedingen doen, krijg je meer levendigheid,
bereik je een langer seizoen en hou je
ook de voorzieningen op peil. Daarmee
wordt het gebied ook aantrekkelijker
voor inwoners.”
Zijn daarvoor nieuwe locaties nodig?
“Nee. Er liggen kansen bij bestaande
bedrijven die aan het eind van hun
levenscyclus zijn en geen opvolger hebben. Ik zal daarvoor ook op pad gaan
en contacten leggen met investeerders. Als je van buiten nieuwe formules
aandraagt die succesvol zijn, volgen
anderen vanzelf. Dat men zegt: ‘Leuk,
mooi geworden. Is gezellig.’ En of dat in
Boomhoek, Kortenhoef of Loosdrecht
is, dat maakt niet uit.”

‘Angst voor overtoerisme’
Het werk van het transitieteam wordt
mogelijk gemaakt met middelen uit het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deelnemers zijn Waternet, het
Plassenschap, Natuurmonumenten, Recron/Hiswa, gemeente Wijdemeren en
Stichtse Vecht, provincies Noord-Holland en Utrecht en gebiedsloods Nanette Elfring (foto). Elfring: “Bij een deel van
de inwoners leeft angst voor overtoerisme. Dat kan ik me goed voorstellen en

Voorzitter Han Verheijden (links) en gebiedsloods Nanette Elfring,
zij blijft aanspreekpunt voor ondernemers.

dat wil ook niemand. Er zijn hier vooral
mogelijkheden om ook in de winter
open te blijven. Dat is nodig om de sector vitaal en het gebied aantrekkelijk te
houden. Ook zijn er investeringen nodig
in de kwaliteit van voorzieningen, de
openbare ruimte en de toegankelijkheid
van het gebied. Gelukkig is daarvoor
geld gereserveerd via het gebiedsakkoord. We willen iedereen gastvrij
ontvangen zodat ze hier graag komen,
willen blíjven en weer terugkomen.”

‘Bangkok’
Verheijden stelt dat je toeristen in grote

Broedende karekieten en ijsvogels gespot
In de Loosdrechtse Plassen
zijn op twee legakkers nieuwe
broedlocaties ontdekt van de
grote karekiet.
De legakkers zijn voorgaande jaren
afgezet met een raster om ganzenvraat
tegen te gaan en daarmee de groei van
waterriet te bevorderen. De moerasvo-

gel kan er dan broeden. En met succes!
Onderzoeker Jan van der Winden:
“Ongeveer 11 tot 13 mannetjes lijken er
nu een vast territorium te hebben. De
meeste hebben inmiddels een wijfje
weten te strikken. Er zijn nu paren met
jongen, eieren en ook nog vrouwtjes die
een nest aan het bouwen zijn.” Het project ‘ganzenvraat tegengaan’ maakt deel
uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke
Vechtplassen.

IJsvogelnest in jachthaven
Op verzoek van Jachthaven Kortenhoef
heeft ijsvogelwerkgroep ‘Jelle Harder’
een natuuroever met twee ijsvogelwanden gecreëerd in samenwerking
met ecoloog Jan van der Winden en
een landschapsarchitect. Het doel was
binnen 5 jaar een ijsvogelnest in de
wand te krijgen. De oever is ingezaaid
met een speciaal bloemenmengsel en
er is plas/dras aangelegd voor amfibieën.
Het resultaat: al na 1.5 jaar zit er een
ijsvogelnest met minimaal 3 jongen.
Daarnaast wordt de oever regelmatig
bezocht door reeën, vossen en stikt het
er van de insecten en amfibieën. Een
voorbeeld van hoe natuur en recreatie
kunnen samengaan.

steden als Amsterdam kunt verleiden
hier te gaan fietsen. Hij deed zelf een
positieve ervaring op in Bangkok. “Ik
kwam in mijn hotel een folder tegen:
‘Fietsen door groen Bangkok’. Hé, dat
vind ik leuk, dacht ik. Ik was er de hele
dag mee zoet. Een hele leuke beleving
waar ik tijdens het boeken van mijn reis
nooit op was gekomen. We kunnen
mensen echt verrassen.”
Meer weten over projecten van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen?
Kijk dan op www.vechtplassen.nl.
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Samen cabomba aanpakken: helpt u mee?
Bent u op de plassen, wilt u dan helpen verspreiding van de waterplanten cabomba en vederkruid te voorkomen? De planten zijn een plaag
voor watersporters, zwemmers en vissers. Ze verspreiden zich snel. Uw hulp is onmisbaar. Wat te doen?
1. Vaar niet door de waterplanten heen.
2. Gebeurt dit toch, haal de waterplanten dan uit de schroef van uw
boot. Zet hiervoor de motor een
paar keer in de achteruitstand en
haal de stukken uit het water.
3. Bewaar de stukken in uw boot,
voorkom dat stukjes wegdrijven.
4. Spoel de schroef van uw boot
schoon voordat u de haven in vaart.
Zet hiervoor de motor een paar keer
in de achteruitstand en haal de stukken uit het water.
5. Gooi de waterplanten in de groenbak in de haven.

Woont u aan het water?
Ziet u velden met cabomba of
vederkruid? Dan helpt u enorm door
het volgende te doen.
1. Neem een hark om de waterplanten
met wortel en al te verwijderen.
2. Zet de hark diep in de bagger/

COLOFON

het veenslib en trek de hark langzaam omhoog.
3. Schud de hark zachtjes heen en
weer zodat het veenslib eraf glijdt.
4. Haal de lange zilvergrijze wortels
en de waaiervormige bladeren van
de hark.
5. Gooi de waterplanten in een groenbak of leg ze ver genoeg op de
oever (minimaal één meter).
Ook overheden zetten zich in om,
samen met de Vereniging Samen
Cabomba Aanpakken, de havens
schoon te houden. Dit is mogelijk
dankzij het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen.

Meer weten?
Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/cabomba of stuur
een e-mail naar de vereniging via
vsca.loosdrecht@gmail.com.

Gastvrij Wijdemeren zomerspecial 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.
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NK Palingroken in Kortenhoef
Dorpsgeschiedenis

Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
Dit jaar zou op 5 september het NK Palingroken
voor de 27e keer plaatsvinden op de schilderachtige dijk van Kortenhoef.
De coronapandemie heeft
ook voor dit evenement
roet in het eten gegooid
en het zal in 2020 helaas
niet doorgaan. Daarom
een terugblik op de korte
geschiedenis van het Nederlands Kampioenschap
Palingroken.
Het palingroken is een eeuwenoud ambacht dat voornamelijk in moerasgebieden
en vissersdorpen werd uit-

geoefend. Er bestonden nog
geen koelkasten en door het
roken van de vis kon deze
langer worden bewaard. De
Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC)
wil de techniek van het palingroken levend houden en
organiseert al vanaf 1993 het
Nederlandse Kampioenschap
Palingroken. Het NK trekt
jaarlijks niet alleen ruim honderd amateur én professionele palingrokers, maar ook duizenden bezoekers. Voor de
palingrokers gaat het om één
ding: de Gouden Aal, de prijs
voor de beste wedstrijdpaling
bemachtigen. De dag wordt
afgesloten met een prijsuitreiking en muziek in de feesttent op het plein van De Oude

Foto: Harrie Buis won 2x achter elkaar

School van Kortenhoef. Naast
de rooktonnen die over de
hele dijk staan uitgestald, is
er ook een braderie met ambachten en marktkraampjes
die andere etenswaren, sieraden en kleding verkopen. In
het verleden vond ’s avonds
een gondelvaart plaats, maar
de laatste jaren bleek dit helaas niet meer haalbaar.

DE BESTE
PALINGROKER
KRIJGT DE
GOUDEN AAL
Veel bekenden
Locatie van dit bijzondere
evenement is al jaren de Kortenhoefsedijk te midden van
het plassengebied, waar vroeger veel paling werd gevangen. Toch is dit niet altijd zo
geweest. Het NK is begonnen
op het Noordereinde, maar
heeft ook plaatsgevonden op
de Meenthof en op de Koninginneweg. Door de jaren heen
zijn veelal dezelfde deelnemers te zien. Trouwe deelnemers zoals Xaver Jäger, Cor
Jansen, Jan Paul Heldoorn en
Gert Foppen zijn vaak terug te
vinden in de top 25 van beste
palingrokers. Harrie Buis heeft
in 2012 én in 2013 de Gouden
Aal gewonnen. Een unicum,
want het was nog nooit eerder
gebeurd dat een deelnemer
twee opeenvolgende jaren
had gewonnen.
10 wedstrijdpalingen
Om het kampioenschap zo
eerlijk mogelijk te laten ver-

lopen, krijgen de deelnemers
aan het begin van de wedstrijd allemaal 10 wedstrijdpalingen uitgereikt. Hierna gaan
de palingrokers op hun eigen
manier aan de slag met het
zouten, rijgen, roken en garen
van de paling. Voor het roken,
in tonnen of rookkasten, kunnen verschillende houtsoorten
worden gebruikt, zoals eikenof beukenhout. Het is aan de
palingrokers om controle over
het vuur en de rookontwikkeling te houden. Deelnemers
moeten zich aan allerlei regels houden zodat hygiëne
en kwaliteit gewaarborgd
worden. Doen ze dit niet, dan
worden zij gediskwalificeerd.
Om drie uur leveren de deelnemers drie van de tien wedstrijdpalingen in bij de jury. De
proeverij van de paling vindt
anoniem plaats om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen.
De strenge keurmeesters, allen beroepsrokers, keuren de
paling onder andere op kleur,
glans en smaak. De beste palingroker krijgt de Gouden Aal
uitgereikt. De Presentatieprijs
wordt uitgereikt aan de paling met de beste presentatie.
Hierbij wordt er gekeken naar
de kleding van palingrokers,
uitvoering van de rokerij zoals
techniek en opbouw, netheid
en hygiëne.
Warenwet
Als we in de geschiedenis van
ons dorp duiken, zien we dat
dit niet het eerste jaar is dat
het kampioenschap niet is
doorgegaan. Rond de eeuw-

wisseling is het evenement
een tijdje weggeweest uit Kortenhoef vanwege een aanscherping in de Warenwet.
Sindsdien werkt de VPC nauw
samen met het Productschap
Vis en de Keuringsdienst van
Waren, die de naleving van de
Warenwet scherp in de gaten
houdt.
Een andere bedreiging voor
het kampioenschap was de
kritiek van dierenbeschermingsorganisaties.
Traditioneel stierven palingen een
langzame dood in een zoutwaterbad. Na een aangenomen motie van de Partij voor
de Dieren, is het sinds 2010
tijdens het NK Palingroken
verplicht een apparaat te
gebruiken dat speciaal door
de Universiteit Wageningen
is ontwikkeld. Dit apparaat
doodt de paling op een pijnloze en snelle manier door een
elektrische stoomstoot. Deze
diervriendelijkere manier van
doden wordt sindsdien gebruikt.
Kortom, het VPC heeft in het
verleden al wat hobbels moeten overwinnen. Het is te hopen voor de vele palingrokers
uit het hele land en natuurlijk
de liefhebbers van gerookte paling, dat het NK Palingroken in 2021 wél door kan
gaan en dat de pittoreske dijk
weer blauw zal staan van de
rook.
(Bron: Historische Kring
Kortenhoef en VPC)
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Hoogtepunt via de hoogwerker
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Er waren de laatste maanden weinig hoogtepunten.
Geen Feestweek, maar
ook geen schoolkamp op
basisschool De Linde, om
maar eens wat te noemen.
Daarom leek het Nico van
Kooi, actief lid van de ouderraad, leuk om alsnog
een hoogtepunt te organiseren aan het einde van
het schooljaar. Barry van
de Bunt van Groen&Civiel
plaatste z’n hoogwerker
op het schoolplein.
Alle kinderen mochten met
een ouder mee naar boven
om te genieten van het uitzicht. Lize uit groep-1 ging
met vriendinnetje Ilora en
mama Heidi vd Velden blij
naar boven. “Jullie zijn net
mieren”, riep ze van bovenaf. “Je zag allemaal huizen
en ook de Jumbo”, vertelt
ze. Mama was oud-leerling
van De Linde, ze vindt dat de
sfeer in al die jaren onveranderd goed is gebleven. Na elk

FAMILIEBERICHTEN

tochtje omhoog met de hoogwerker, die wel tot 20 m. kan
stijgen, desinfecteert Nico
het bakje zorgvuldig. Harun
en Elanur staan te popelen
om met mama in te stappen.
“Leuk”, zegt Harun uit groep 7
“ik zag m’n eigen huis.” Hun
moeder maakt er een filmpje
van. Voorlopig zijn de neven
Barry en Nico nog niet klaar,
want alle kinderen van De Linde mochten omhoog stijgen,
steeds iets hoger.

“WAS JIJ ALTIJD AL
EEN KABOUTER?”
Nee, echt zenuwachtig is hij
niet, vertelt Tyson uit groep 8.
Nog 2 dagen en dan is de basisschoolperiode voorbij. “We
hadden een superleuke klas,
dat zal ik wel missen.” Veel
hoogtepunten gemist, maar
er was wel een musical. Tyson speelde lid van een boyband. Donna deed ook mee
in ‘Verboden te Voeren’. “Ik
vind het wel een beetje eng”,
vervolgt Donna “ik hoop dat
ik de markt op het Lindeplein
kan zien.” Ze voegt eraan toe

Met regie in eigen handen ben je van ons heengegaan
en heb je eindelijk de rust waar je zo naar verlangde.

Gerard Koopmans
* Amsterdam
11 januari 1949

† Loosdrecht
30 juni 2020

Marja †
Daniëlle en Edwin, Sanne
Jordy en Roos, Evi, Boris
dat ze naast lol beleven veel
geleerd heeft. Dat vindt ook
Jesse die ondanks z’n hoogtevrees manmoedig in het
bakje zal stappen. “Ik denk
dat ik een heleboel ballen op
het dak zal zien.”
Het was een fraaie afsluiting
met veel hoogtepunten, met
dank aan de organisatoren.
Heel ver uit de hoogte klinkt
een stem die roept tegen z’n
vader: “Was jij altijd al een kabouter?”

De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Correspondentieadres: jordykoopmans@yahoo.com

‘Ik wil de natuur aan
Kijk op
mijn kinderen
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
kunnen voortleven.
O N L IN E V E R
KO
LO O P T D O O O P
R!
B EL M A

K EL A A R V O O
R P R IV É-A FS P
RAAK:
03 5- 65 62 624

VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

6 TOPVILLA’S AAN H E T WAT E R IN NE D E RH OR ST DE N B E RG

D

e Vlindertuyn gaat Nederhorst den
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s.
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp.
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct
aan het water.

www.devlindertuyn.nl
V ER KOOP :

• 6 luxueuze villa ’s
• omringd door ongeëvenaard
natuurschoon
• direct aan + uitzicht op het water
• buitengewone kans op
waterrijk wonen
Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

035-6562624

O N TWIK K EL IN G : ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

www.bouhuisen.nl
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Kinderopvang
Toppie

KWVL doet mee aan Youth			
America’s Cup
LOOSDRECHT
De
Koninklijke
Watersport-Vereeniging
‘Loosdrecht’ (KWVL) kondigt
met trots aan dat zij de
uitdaging aan gaat voor de
Youth America’s Cup 2021
(YAC).
Voor het eerst in de Nederlandse zeilgeschiedenis doet er een
Nederlandse watersportvereniging mee.

REGIO
Afgelopen vrijdag 3 juli
was de feestelijke opening
van kinderopvang Toppie,
gelegen aan de Diependaalselaan 339. Wethouder Annette Wolters knipte
om 13.30 uur officieel een
oranje lintje door!
De open dag voorafgaand aan
de opening werd druk bezocht.
Een geslaagde dag met veel

belangstellenden.
Voor degene die de open dag
heeft gemist kan via de website www.kdvtoppie.nl een afspraak maken voor een rondleiding.
Kinderopvang Toppie heeft
momenteel nog een aantal
plekken beschikbaar voor
kindjes in de leeftijd van 0-4
jaar.
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De YAC is een initiatief van de
America’s Cup het oudste internationale sportevenement ter
wereld, dat sinds 1851 wordt
verzeild. In een veld van minimaal 17 teams, uit 15 landen,
zal er in aantal wedstrijdseries
gestreden worden wie uiteindelijk uit zal komen in de finale.
De YAC wordt gezeild door een
mixed dames/herenteam van 4
personen in de leeftijd van 1824 jaar. Speciaal voor deze versie van de YAC is er een nieuwe spectaculaire 9 meter lange
monohull foiler ontwikkeld, de

AC9F. Op 12 maart 2021 zal de
finale van de Youth America’s
Cup in Auckland, Nieuw-Zeeland plaatsvinden. Het Kingdom
Team Netherlands zal bestaan
uit KWVL-lid Odile van Aanholt, Bart Lambriex, Emma
Savelon, Jorden van Rooijen
en nog 2 nader te selecteren
zeilers. Het team is al volop
in training in een vergelijkbare
boot, de 69F, om goed voorbereid aan de start te staan van
de eerste wedstrijdserie eind
februari 2021 in Nieuw-Zeeland. Henk Bergsma, voorzitter
van de KWVL: “Deze uitdaging
voor de YAC past geheel in de

strategie van de KWVL dat we
als vereniging willen verjongen,
innoveren en leidend zijn in de
watersport in Nederland.” Cor
van Aanholt, manager Kingdom Team Netherlands : “De
wereldtop gaat de strijd aan om
de meest prestigieuze jeugdtrofee, de Youth America’s Cup.
Als je de AC9F foiling monohull
ziet varen, gaat je zeilershart
sneller kloppen. Odile, Bart,
Emma en Jorden hebben een
droom om de Cup naar Nederland te brengen. Met hun talent
en inzet en met de ondersteuning van de Vereeniging heb ik
daar alle vertrouwen in.”

‘Het heeft de Koning behaagd’ Verlate uitreiking KO’s
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Werden op 24 april de negen gedecoreerden in de
Orde van Oranje Nassau
persoonlijk door burgemeester Crys Larson gebeld over dit heuglijk feit,
afgelopen vrijdag kreeg
een zevental fysiek de Koninklijke onderscheiding
opgespeld. Niet door de
burgemeester maar door
een partner of familielid.
Zeven maal kon de burgemeester officieel aankondigen: ‘Het heeft de Koning
behaagd.’
Het coronaprotocol was ook
nu duidelijk, geen mensenmassa’s. Dus verliep de plechtigheid in drie sessies van drie
kwartier, met tussendoor een
pauze om alles te desinfecteren. De twee officieren, de
heren Zeinstra en Linse, kwamen het eerst aan de beurt.
Dr. Cees Linse uit Breukeleveen is een chemicus die belangrijke functies bekleedde
in de chemische industrie en

ook bruggen bouwde met organisaties op het gebied van
verantwoord ondernemen. De
heer Jan Zeinstra, eveneens
uit Breukeleveen, is altijd zeer
betrokken geweest met alles
wat speelde rond de veehouderij. Hij was lid van diverse
adviesorganen. Beide heren
hebben zich ook maatschappelijk verdienstelijk gemaakt.
De 2e
In de 2e sessie kwamen de
jonkies aan bod: Jasper Blom
(45), Saskia Luijer (50) en
Daan Groenewegen (64). Die
naast hun buitengewone verdiensten ook de verbinding
zochten, zei burgemeester
Larson. Dat Saskia Luijer
nog een privéleven heeft, lijkt
haast onmogelijk. Ze is een
gewaardeerd redacteur van
de hah-bladen en daarnaast
actief bij Amicitia, Plan Nederland, de NH- kerk te Kortenhoef, de Avondvierdaagse en het Wijdemerenfonds.
Ook Jasper Blom zet zich als
jachthaveneigenaar in voor
het gemeenschappelijk belang van de recreatiesector.

Denk hierbij aan
de HISWA, het
Gebiedsakkoord,
het Jazzfestival
en de toekomst
van de NH-kerk
op de Oud Loosdrechtsedijk. Tegen de stroom
in was huisarts
Groenewegen
een voorvechter
voor de eerste
Huisartsenpost
naast vele activiteiten om de
toegankelijkheid
van de eerste- en
tweedelijns zorg
te
verbeteren.
Zijn praktijk was
gevestigd in Driebergen.
De 3e
Op de dames Van Klaveren en
Corbeek kun je altijd een beroep doen, zei de burgemeester. Riet van Klaveren uit Kortenhoef is/was vrijwilliger bij
veel groeperingen, o.a. de ouderen van Veenstaete, de r.k.
Antoniuskerk en carnavalsclub

De Turftrappers. Ook Yvonne
Corbeek uit Nederhorst den
Berg is een supervrijwilliger
die nooit verstek laat gaan,
o.a. voor de protestantse gemeente was ze ouderling. Ook
was ze organisator van de
jaarlijkse collecteweek van het

Longfonds.
De 4e
De 4e sessie zal ongetwijfeld
volgen als Martijn Treur en
Nico Lunenburg beschikbaar
zijn. Vrijdag jl. waren ze verhinderd.

LOKAAL
Toch nog op kamp
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Door: Martiene van Reenen

LOOSDRECHT
Het schooljaar 2019 – 2020
is een ‘besmet’ jaar, waar
ouders en kinderen nog
lange tijd de gevolgen van
zullen ervaren. Net als wij
allemaal. Alles was anders
en voor veel schoolkinderen zijn de meeste leuke schoolactiviteiten niet
doorgegaan. Zo ook voor
de tieners van groep 7/8B
van basisschool IKC WereldWijs (voormalige Terpstra- en Rehobothschool)
in Loosdrecht. Sportdag,
Avondvierdaagse, Zomerfeest werden uit de agenda geschrapt en ook het
schoolkamp waar zij zo
naar uit hadden gezien
werd afgeblazen.
Daar wilden de ouders het niet
bij laten. De koppen bij elkaar
gestoken. In nog geen drie
weken tijd werd een heus mini-kamp georganiseerd, onder
verantwoordelijkheid van de
ouders zelf. Zo werd Tiener-

kamp ‘Onwijs’ 2020 met groot
enthousiasme
voorbereid
en bleek er in het heel korte
tijdsbestek toch nog veel te
regelen, onwijs veel. Dankzij
goed overleg met WereldWijs
konden school- en kampactiviteiten op elkaar worden afgestemd. Daarnaast bleken
velen bereid een steentje bij
te dragen en meer: De Sijpekerk stelde de tuin achter
de Oude Pastorie beschikbaar als kampterrein, Jumbo
Van de Bunt sponsorde álle
frisdrank, Slagerij Dalhuisen
(Breukelen) en een collegaslager uit Hilversum deden
het nodige barbecuevlees cadeau, Bakkerij Van Ommeren
zorgde voor overheerlijke taart
en broodjes, een lokale boer
stelde zijn pas gemaaide weiland beschikbaar, de Fietsboot
paste de vaarregeling aan, de
Schakel zorgde voor gratis
friet en ‘last but not least’ één
oma verzorgde een volledige
Indische maaltijd voor haar
kleinzoon en al zijn kampgenoten. De steun en inzet waren ontroerend.

De tieners werden vermaakt
met onwijs leuke spellen en activiteiten, en vanwege de hoge
temperaturen kwam daar het
nodige water aan te pas. ‘Blij
dat ik glij’, natte-sponsen-trefbal, frozen-T-shirt-race, een
heuze pub-quiz (zonder pils),
varen op de plassen, slootjespringen, kampvuur én een

Eindmusicals WereldWijs
Groep 8B speelt in echt theater
LOOSDRECHT
Op basisschool IKC Wereldwijs speelden de groepen 8A en 8B ieder hun
eigen musical als schoolverlaters.
Voor de eindmusical van
groep 8B van IKC-WereldWijs hebben de 8 leerlingen
(beter bekend als de 8 van 8)
gekozen voor de musical Jungle Beat. Het originele script
heeft veel meer rollen en is
daarom speciaal voor deze
8 leerlingen bewerkt, zodat
iedereen een grote rol heeft
die een beetje op het lijf is geschreven. De verhaallijn moet
natuurlijk wel logisch blijven
en dat is goed gelukt.
Theaterdocent en regisseur
Pauline van Eijk heeft er een
levendige bewerking van gemaakt. Vanwege de coronacrisis was het niet helemaal
zeker of de ouders de show
wel konden zien. Er is toen
gekozen om een filmregistratie te maken van de musical.

Om de leerlingen een echt
theater gevoel te laten beleven, heeft de regisseur en
prachtige locatie geregeld:
Theater Kleintje Kunst aan de
Kolhornseweg in Hilversum.
Door het prachtige decor en
de theaterlampen die voor
extra sfeer zorgden, waanden
de leerlingen zich in een echte jungle.
De film is een mooie herinnering aan en een mooie afsluiting van hun basisschooljaren. Als verrassing mochten
zij de musical toch nog voor
hun ouders opvoeren. Dat
was op dinsdag 30 juni in een
tot jungle omgetoverde Bongerd.
Groep 8A liet een spetterende musical zien
De 25 leerlingen van groep 8A
hebben de musical Diamantroof opgevoerd. De leerlingen
hebben samen met hun juf
Jorieke een prachtig eindresultaat weten te realiseren.
Het is ook voor deze groep

opgenomen en alle ouders
en familieleden konden dus
thuis op de bank genieten van
het resultaat. De ouders gingen woensdag 1 juli naar de
Sijpekerk, waar het voor hen
nog specifiek een keer werd
opgevoerd.
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spannende ‘huntmasters’ in
het donker door het dorp.
Eén groot succes en dat allemaal op ‘anderhalve meter’
van de leiding. Het was ontzettend goed dat deze kinderen
het schooljaar positief konden
afsluiten met dit alternatieve
kamp. Een initiatief dat heeft

laten zien dat er met de juiste
motivatie, een hoop creativiteit, wat tijd en energie en liefde veel kan.
Bedankt kids voor de inspiratie! Een positieve start van het
nieuwe schooljaar gewenst.

LOKAAL

Woensdag 8 juli 2020

Nieuwe Voorzitter Fun4All
LOOSDRECHT
Ook het Loosdrechtse koor
Fun4All heeft te maken met
de gevolgen van Corona.
Sinds maart repeteren zij
niet meer, maar achter de
schermen wordt door het
bestuur doorgewerkt aan
de toekomst. Want de koorleden kunnen niet wachten
om weer te gaan zingen.
En in deze bizarre tijd vond de
Algemene Ledenvergadering
plaats. Ontsmettingsgel stond
klaar en buiten werd koffie geschonken om het loopverkeer
te beperken. Een raar gevoel,
met minder aanwezigen en
veel lege ruimte tussen de
stoelen. En op de dag zelf werd
het nog vreemder. Want voorzitter Gert Wouters wilde de
voorzittershamer overdragen
aan Mireille Maatkamp, maar

helaas moest hij zelf afzeggen
vanwege een verkoudheid.
Gelukkig niet-corona gerelateerd.
Doordat de voorzitter er zelf
niet was, was ook de voorzittershamer afwezig. Maar ook
hiervoor was een oplossing.
Vanaf maart 2017 was Mireille
al algemeen bestuurslid met
als portefeuille PR en communicatie.
In de 6 jaar voorzitterschap
heeft Gert Wouters enorm veel
werk verricht voor het koor
en is Fun4All uitgegroeid van
15 leden naar 50 leden. Ook
in kwaliteit heeft het koor een
enorme ontwikkeling doorgemaakt – met dank aan de voorzitter en muzikaal leider Pieter
van den Dolder. Hoewel het
plezier in het zingen natuurlijk
enorm belangrijk is, vindt Mi-

reille het belangrijk om deze
ontwikkeling voort te zetten,
zodat Fun4All een koor blijft
om trots op te zijn.

Op 10 april 2021 zingt Fun4ll
weer in het MCO. En net vóór
de ALV kwam er vanuit het
RIVM ook nog goed nieuws
voor de leden: we kunnen
weer repeteren (op afstand).
Dus: reserveer 10 april vast in
je agenda!

in gesprek gingen met de minister van Binnenlandse Zaken
en niet met minister De Jonge
die verantwoordelijk is voor
jeugd en Wmo. Helaas, echte
antwoorden kwamen er niet en
geld al helemaal niet.

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van
Rijn toog naar Den Haag.
Zij schreef een persoonlijk
verslag:
‘Afgelopen donderdag was
het zo ver. Na vele brieven en
oproepen aan onze regering
vonden de bestuurders van gemeenten door het hele land het
tijd voor actie.
Om 9:00 pakte ik samen met
mijn collega wethouder Walters uit Hilversum de trein naar
Den Haag. Mijn eerste treinreis in coronatijd en dus ging
het mondkapje op. Het was
even wennen maar we mogen
niet klagen, in de zorg hebben mensen deze kapjes de

hele dag op. Eenmaal in Den
Haag kwamen wethouders
uit het hele land bijeen op het
plein voor de Tweede Kamer.
Op een groot scherm werden
filmpjes getoond van wethouders die hun zorgen uitspraken. De kern van vrijwel elke
boodschap was dat gemeenten er steeds meer taken bij
hebben gekregen maar daarbij
niet het bijbehorende budget.
De kosten voor jeugdzorg en
WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) nemen steeds
verder toe. Deze taken worden
met liefde uitgevoerd, maar dit
moeten we wel kunnen blijven
betalen.
Gelukkig kwam na enige tijd
minister Ollongren naar buiten
om met ons in gesprek te gaan.
Zelf vond ik het jammer dat we

Herstelplan voor
kasteel Nederhorst
14 huurwoningen middensegment

De leden van Fun4All konden
door de omstandigheden geen
feestelijk afscheid bieden aan
Gert Wouters. Maar een videoboodschap van de afzonderlijke leden was een mooi
bedankje voor nu – en een
feestelijke afsluiting houdt de
oud-voorzitter nog tegoed.

Wethouder Van Rijn naar Den Haag

Door: Rosalie van Rijn
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Vele bestuurders hadden zich
aangemeld om de vergadering
waar het onderwerp ‘financiële
verhoudingen’ op de agenda
stond bij te wonen. Enigszins
teleurgesteld dat dit wegens de
coronamaatregelen niet mocht,
dropen we af naar een zaaltje met een groot tv- scherm
waar we de vergadering konden volgen. In de vergadering
werd het probleem door vrijwel
alle partijen erkend maar echte oplossingen bleven uit. De
minister gaf aan nog niet voldoende inzicht te hebben in de
gemeentefinanciën en ze wilde
nog wat onderzoeken afwachten.
De conclusie: voorlopig komt
er geen geld bij. Als uit onderzoeken in het najaar blijkt
dat dit wel nodig is, dan is het
waarschijnlijk te laat want gemeenten zijn dan al klaar met
hun begroting. Ik vermoed dat
velen van ons met pijn in de
buik naar huis gingen vanwege
de grote bezuinigingsopgave
die op ons af komen. Ik in elk
geval wel! #gemeenteninnood ‘

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Stadsherstel Amsterdam
is de nieuwe eigenaar van
kasteel Nederhorst en het
gehele complex rondom
het kasteel: de tuinen, koetshuis en de bijgebouwen.
Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel, het redt
monumenten en beeldbepalende panden. Met een
restauratieomzet van gemiddeld tien miljoen euro
per jaar en een bezit van
ruim 500 panden is Stadsherstel de grootste restaurerende organisatie van Nederland. Het plan is om in
de eerste fase 14 woningen
te realiseren in het kasteel.
Het kasteel stond de laatste
jaren leeg. De vorige eigenaar,
de Harmine Wolters Stichting,
slaagde er niet in om het te
verhuren. Aan bedrijfsruimte is
op deze locatie geen behoefte.
De laatste grote huurder betrof
een ICT- bedrijf. Zij ervoeren
problemen met de werving van
personeel. Dat Stadsherstel
het geheel als een kostbaar erfgoed wil herstellen sprak aan.
Naast het feit dat men graag de
kasteeltuin en het kasteel zelf
voor publiek toegankelijk wil
houden.
Kasteel
In het kasteel wil de nieuwe
eigenaar de ruimtelijke structuur zoveel mogelijk handhaven. Monumentale onderdelen
worden gerespecteerd en de
beleving zal worden versterkt.
Stadsherstel hecht aan de
openbare functie, daarom blijft
er op de zgn. belétage ruimte
voor concerten, tentoonstellingen en vergaderingen. Er komen woningen, van wisselende

grootte, tussen 40 en 115 m2.
De huurprijzen variëren ook,
van appartementen tot 950
euro en betaalbare huur (9501100 euro). Ze passen niet in
de sociale huursector. Het kasteel is door de investering, het
herstel en de bestaande indeling hiervoor niet geschikt.
Bijgebouwen
Stadsherstel wil de bijgebouwen transformeren naar 4 tot
12 wooneenheden, waarbij een
deel van de (niet-monumentale) bijgebouwen gesloopt zal
worden. Een van de zijvleugels
naast het koetshuis heeft een
monumentenstatus; ook hierin
wordt een deel van de nieuwe wooneenheden gepast. In
deze 2e fase komt wel 1/3 deel
in de sociale sector. Het is niet
het doel zoveel mogelijk woningen te realiseren, maar wel om
het kasteel, inclusief de tuinen
nieuw leven in te blazen, op
een historisch verantwoorde
manier. Het koetshuis wordt
momenteel bewoond, dat wordt
niet gewijzigd. De herontwikkeling op dit perceel is in strijd
met het bestemmingsplan. Het
zal met een ruimtelijke procedure moeten worden omgezet
van ‘landschapscultuur’ naar
‘wonen’. Wethouder Jan-Jaap
de Kloet zei dat hij ‘trots was op
dit plan dat toeziet op behoud
van cultureel erfgoed’
Foto: Guus Pauwels

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

