49e jaargang week 33

Woensdag 12 augustus 2020

3

4

KNAAGDIEREN-

THEATERSCHOOL

4
ZWARTE OOIEVAAR

7

8

OP DE KOFFIE

ZONNEBLOEMEN

OPVANG

NIEUWSSTER
Anderhalf meter hosts op Zuwestrandje

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

Foto: Daphne en Lars wijzen jongeren op de anderhalve meter.
Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

EST.

1979

KORTENHOEF
De drukte op de strandjes
in Wijdemeren haalde zelfs
de landelijke pers. In de
Volkskrant komen broer
en zus Lars en Daphne
Smits aan het woord. Ze
zijn ingehuurd door de gemeente Wijdemeren.

Burgemeester Crys Larson
kiest niet voor een repressief
beleid. Als je mensen meeneemt in de maatregelen
vergroot je de bereidheid om
regels na te leven, zegt ze.
Tegelijkertijd moet je ook wel
kunnen ingrijpen of begelei-

den om op de drukbezochte
stranden mensen op afstand
te houden. Daphne en Lars
zijn hosts op het Zuwestrandje, dus geen BOA’s in uniform.
Het is volgens hen de kunst
om de gasten te wijzen op
die anderhalve meter op een
ongedwongen wijze. De kop
van het artikel luidde dan ook:
‘Het is de truc om er niet bij te
lopen als een toezichthouder’.
Uit het artikel blijkt dat deze
zachte aanpak wel degelijk
werkt.

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

Vrijdag
21 augustus a.s.
gaan wij zelf
verhuizen...!

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Huisartsen

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Meer informatie of meedoen?

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

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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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.

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Iedere woensdag: GEHAKTDAG!!
Iedere donderdag: MALSE BIEFSTUKDAG!

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl
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Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus:
Runder Bieslookschnitzels

100 gram €

2,50

Rosbief

500 gram €

9,95

Supermals en klaar in een minuut!
Mooi puntje

Maandag en dinsdag
Runder hamburgers

4 halen, 3 betalen!

AH Blauwe Bessen

Met dit warme weer is vers fruit
altijd lekker en nog heel gezond
ook! Deze week de AH blauwe
bessen van ons groenteafdeling
voor 40% korting.
Bijvoorbeeld bakje 150 gram

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
40% korting

1.59

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

LOKAAL
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VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen wel helpen
Ingezonden brief

Via deze brief wil ik graag
reageren op de bijdrage
van Herman Stuijver in
Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster van 29 juli
2020. De bijdrage ging
over de vier raadsleden
die tegen de opvang van
kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland zijn. Naar mijn mening
wekt de bijdrage van de
heer Stuijver de indruk dat
de VVD niet welwillend zou
zijn. Ik vind dat kwalijk!
Laat ik nogmaals vooropstellen dat de situatie voor
deze kwetsbare kinderen in
Griekenland
mensonterend
is. Niemand zou onder deze
omstandigheden mogen leven. Nederland moet daarom
helpen waar dat kan. Daar is
geen enkele twijfel of discussie over mogelijk. Waarom
hebben twee VVD-raadsleden

in onze gemeente dan toch tegen gestemd? Ik wil dat graag
aan u uitleggen.
Omdat zij vinden dat dit geen
thema is voor de lokale politiek. Opvang van asielzoekers
is een taak van de Rijksoverheid en die discussie moet Nederland voeren op Europees
niveau. Dat doen gemeenteraadsleden niet. Daarnaast is
de VVD voor een duurzame
oplossing. Wij steunen daarom het kabinet dat €4 miljoen
investeert in een programma
om Griekenland en deze kinderen te voorzien van noodzakelijke hulp: 48 opvangplekken
en een voogdijsysteem naar
Nederlands model zodat deze
kinderen bij pleegouders kunnen worden ondergebracht.
Op basis van deze 48 opvangplekken kunnen in totaal ruim
500 kinderen (niet 48 zoals
vermeld in de bijdrage van dhr.

Stuijver) gedurende drie jaar
opgevangen en geholpen worden. Dat gaat niet alleen over
opvang en onderdak, maar ook
over onderwijs, psychosociale
hulp, juridische begeleiding en
gezondheidszorg. Het voogdijprogramma zorgt ervoor dat
diegene die de asielprocedure hebben doorlopen en een
status hebben gekregen ook
daarna begeleid worden, net
als de minderjarigen die zijn
afgewezen in de procedure
begeleid zullen worden tot het
moment van terugkeer.
Opvang van kinderen in Nederland is naar ons inzicht een
tijdelijke oplossing, met veel
haken en ogen. De VVD wil
kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen helpen op een
manier waar zij echt bij gebaat zijn. Maakt ons dat niet
welwillend? Zeker niet. Als het
kabinet toch besluit om vluch-

Fotograaf Chiel van Diest

telingenkinderen op te nemen
in Nederland, dan zijn zij wat
mijn fractie betreft van harte
welkom!

Nova’s Knaagdierenopvang
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De 10-jarige Nova de Kruijff
heeft een eigen Knaagdierenopvang. De jonge onderneemster begon al twee
jaar geleden. Nu draait het
bedrijfje voor het verzorgen van cavia’s, hamsters
en andere huisdieren op
volle toeren.
Ze vertelt: “Ik wilde graag een
abonnement op de Tina, daarvoor moest ik sparen. Ik zocht
een manier om geld te verdienen. Toen kwam ik op het idee
om knaagdieren te verzorgen.
Ik hing kaartjes op in de supermarkt en toen kwamen de eerste klanten.” En jawel, het lukte, Nova kon elke week haar
favoriete meidenblad lezen.
Vorig jaar moest ze een pauze
inlassen, omdat haar ouders
verhuisden. Maar nu is het
Knaagdierenhotel Nova Park,
de naam die ze zelf bedacht
heeft, weer elke dag open. U
kunt bij haar terecht doordeweeks, in de weekends en tijdens de vakantie. Momenteel

heeft Nova zes cavia’s en een
hamster om thuis te verzorgen. Daarnaast twee cavia’s,
een konijn, 3 kippen en 2 poezen op locatie. Voor slechts €
1,50 per dier per dag verzorgt
zij de dieren met liefde. Het
beestenspul krijgt hiervoor
groente, fruit, hooi en zaagsel. De brokken en het verblijf
moeten de klanten zelf meebrengen. Bij mooi weer gaan
ze lekker los in de tuin. Nova
neemt ook iedere dag de dieren op schoot om ze te knuffelen. Nova vertelt dat ze de
afgelopen dagen de dieren wel
extra water moest geven vanwege de hittegolf. “Nee, geen
ijsjes.” Gelukkig kan Nova’s
moeder ook meehelpen, zodat
ze af en toe een frisse duik kon
nemen. “Of het stinkt? Nou,
een heel klein geurtje soms,
maar ik verschoon de hokken
ook, dus dat valt wel mee.” Als
Nova binnenkort weer naar
school gaat, blijft ze gewoon
doorgaan met de opvang.
De voortvarende onderneemster wijst erop dat ze nog meer
klanten erbij kan hebben. Dus

voor een liefdevolle verzorging
kunt u haar bereiken via de

mail: knaagdierenhotelnovapark@hotmail.com.

Bo de Kruijff, VVD Wijdemeren
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Zwarte ooievaar
WIJDEMEREN
Ooievaars die door het
weiland drentelen, daar
kijkt niemand meer van
op in de zes dorpen van
Wijdemeren. Je ziet ze bij
tientallen. Maar een zwarte
zie je zelden. Nu zijn deze
exemplaren ook ontdekt, al
is hij niet zeldzaam. Of dit
exemplaar uit ’s-Graveland
ook naar komkommers
zocht, is onbekend.

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 zwarte ooievaar (Ciconia
nigra) lijkt op de witte ooievaar,
maar is bijna geheel zwart en
houdt er een veel meer verborgen leefwijze op na. Het is een
grote vogel (90 tot 105 cm lang)
met rode poten en snavel. Hij
verschilt van de gewone, witte
ooievaar doordat hij een geheel zwarte kop en vrijwel geheel donkere vleugels heeft.

De spanwijdte is 173 tot 205
cm. De vogel is gemiddeld iets
kleiner dan de witte ooievaar.
Het broedgebied strekt zich uit
van Denemarken dwars door
Europa en Midden-Azië tot
aan de Grote Oceaan tussen
de breedtegraad van 60° en
het steppegebied. Anders dan

zijn verwant de witte ooievaar,
bestaat het leefgebied van de
zwarte ooievaar uit bos met
open plekken. De zwarte ooievaar leeft onopvallend in dicht,
gemengd bos langs stromend
water of in de buurt van poelen
en plassen met dichte begroeiing.

ADVERTORIAL

De scholen gaan bijna weer
beginnen, en de				
theaterschool ook!

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Koffiebroodjes
€ 1,25 per stuk

NEDERHORST DEN BERG
/ KORTENHOEF
Theaterschool Zone 1380
geeft binnenkort gratis proeflessen op haar nieuwe locaties in Nederhorst den Berg,
Kortenhoef en Hilversum. Kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m
12 jaar zijn van harte welkom
om een gratis proefles te vol-

gen. Jongeren van 13 t/m 17
jaar zijn welkom in Hilversum
of Weesp.
Theaterschool Zone 1380
biedt het hele jaar theaterles,
de leerlingen spelen in een
voorstelling en krijgen extra
workshops van bekende namen uit het vak. Zone 1380

biedt diverse extra’s voor leerlingen, zoals de gratis Summerschool, met de hele klas
naar een voorstelling, en op
verzoek hulp bij castings en
audities. Lekker op de fiets
naar theaterles in je eigen regio! Meld je nu aan voor de
proefles via www.zone1380.nl
of bel met 06-16059435

Wijdemeren
informeren

12 augustus 2020

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (30.07.20)
- Herenweg 67: bouwen poortwoning met
botenhuis (23.07.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen
dakopbouw (29.07.20)

Loosdrecht
- Kromme Rade 24: renoveren toegangsbrug
(28.07.20)
- Larixlaan 2: vervangen en uitbreiden
bijgebouw (29.07.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen
villa voor groepswoningen ouderen (04.08.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen
koetshuis voor groepswoningen ouderen
(04.08.20)
- Nieuw-Loosdrechtesedijk 226: bouwen
woning (28.07.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen
woning (30.07.20)
- Rading 128: bouwen 12 appartementen (30.07.20)
- Rading 138: bouwen 26 woningen (03.08.20)
- Trekpad 1: plaatsen twee schoorstenen en
dichtzetten doorgang bijgebouw (29.07.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halslaan 26: plaatsen dakkapel en
vervangen bestaand dakkapel (04-08-20)
- Middenweg 62: dempen sloot (05.08.2020)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: bouwen
botenhuis (30.07.2020)
- naast Rading 56: bouwen 16 appartementen
voor periode van 10 jaar (30.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen
tijdelijke erp t.b.v. pilot ‘Brakke kwel’ voor
5 jaar (31.07.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

- Vaartweg 20-21: bouwen 6 vrijstaande
woningen en 1 appartementengebouw
(project Vlindertuin) (06.08.20)

> Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

COLOFON

van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van
onderstaande personen hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het
college van burgemeester en wethouders het
voornemen het adres ambtshalve te wijzigen
in de Basisregistratie.

Nederhorst den Berg
- MTS G en GW Hoogendoorn Machineweg 53:
wijziging rundveehouderij omschakeling
naar vleesveehouderij.
- Transportbedrijf Cito B.V. Middenweg 106:
tijdelijk opslaan groenafval voor transport
naar verwerker.

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
telefoonnummer (088) 63 33 000.

> Bekendmaking besluit over
coördinatie van de woningbouwplannen voor de percelen Rading
128 en Rading 138, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis
van de besluiten d.d. 30 juni 2020 van de
gemeenteraad om de coördinatieregels, zoals
opgenomen in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren op
een tweetal woningbouwprojecten. Het betreft de woningbouwprojecten aan de Rading
128 en de Rading 138 in Loosdrecht.
Het besluit van de gemeenteraad tot het
toepassen van de coördinatieregels is een
procedureel besluit. Met de coördinatieregels
is het mogelijk dat verschillende procedures
gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen.
De voor de projecten benodigde besluiten
zullen als gevolg hiervan gecoördineerd
worden behandeld, voorbereid en ter inzage
worden gelegd.
De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor
het vaststellen van het bestemmingsplan en
het college van burgemeester en wethouders
omtrent de benodigde omgevingsvergunning.
De besluiten kunnen worden ingezien op
www.wijdemeren.nl bij Ter inzage. Tegen
het besluit tot coördinatie is geen beroep
mogelijk.

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Breukeleveen
- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling (06.08.20)
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Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47

Het betreft de volgende personen:
- Naam: F.R. de Haas
Geboortedatum: 2 augustus 1989
Uit te schrijven: Land Onbekend per 28-07-2020
- Naam: S. Ros
Geboortedatum: 1 augustus 1966
Uit te schrijven: Land Onbekend per 24-07-2020
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via 14 035
of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

• Evenementen waar u geen vergunning voor
nodig heeft (bezoekers aantal maximaal 49
personen);
• Evenementen waar u geen vergunning
voor nodig heeft, maar die u wel meldt bij
de gemeente (bezoekersaantal 50 tot 100
personen);
• Evenementen waarvoor u wel een
vergunning nodig heeft (bezoekersaantal
vanaf 100 personen en meer).
De beleidsregel ziet ook toe op de standaard
voorschriften die de gemeente stelt aan
evenementen. Daarnaast biedt de beleidsregel
de gemeente de mogelijkheid om aanvullende
voorschriften te stellen.
Op www.wijdemeren.nl\evenement_organiseren
leest u meer informatie over het organiseren
van evenementen. Indien u vragen heeft over
het organiseren van evenementen kunt u
contact opnemen met het team Juridische
Zaken en Veiligheid.

> Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.
Het betreft de volgende personen:
- Naam: J. van Kolck
Geboortedatum: 28 maart 1993
Uit te schrijven: Land Onbekend per 3-07-2020
- Naam: W. de Bruin
Geboortedatum: 10 april 1994
Uit te schrijven: Land Onbekend per 19-06-2020
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met de gemeente Wijdemeren via 14 035 of
mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Overig
Beleidsregel Evenementen
2020
>

Op 28 juli 2020 heeft de burgemeester de
beleidsregel Evenementen 2020 vastgesteld.
Deze beleidsregel is op 29 juli 2020 in werking
getreden, hierdoor is de beleidsregel Evenementen 2014 komen te vervallen.
De beleidsregel geeft een toelichting op de
verschillende soorten evenementen en geeft
weer wanneer er een melding dan wel een
vergunning moet worden aangevraagd. De gemeente kent de onderstaande evenementen:

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

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

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice zorg
Ingrid Bergstein werkt als vrijwilliger bij Inovum op palliatieve afdeling de Ster in				
verpleeghuis de Beukenhof.
“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 allerergste aan dood
gaan
Een van onze gasten was een
vrouw die een groot deel van
haar leven in Oostenrijk woonde en werkte. Ze had weinig
familie, alleen twee nichtjes.

Ze koos ervoor om op haar
kamer te blijven en het enige
wat haar smaakte was een
kopje heldere bouillon. Contact maken was lastig omdat
ze de hele dag in bed Duitse
soaps lag te kijken. Gaandeweg de weken kreeg ze meer
behoefte aan contact. Ik ging
vaker bij haar zitten en terwijl
ze haar aandacht volledig op
de TV had gericht begon zij mij
de verhaallijn uit te leggen. Op
een gegeven moment merkte
ze plompverloren op: ‘Weet u
wat ik het allerergste vind aan
dood gaan?’ Ik ging rechtop
zitten, richtte mijn ogen van
de soap op haar, mijzelf voorbereidend op een serieus ge-

sprek over de dood. Haar antwoord was even verrassend
als grappig. ‘Dat ik niet weet
hoe deze soap eindigt..’
Toen ze haar einde voelde naderen, kreeg ze meer behoefte aan gezelschap. Haar twee
nichtjes wisselden elkaar af. Ik
bood haar nicht een kopje tomaten-crèmesoep aan. Haar
tante wilde in plaats van haar
dieet van heldere bouillon, ook
een tomaten-crèmesoep. Een
week later liep ik haar kamer
in om gedag te zeggen. Opkijkend was het eerste dat zij
mij vroeg: ‘Bent u die mevrouw
die de heerlijke tomatensoep
heeft gemaakt?’ Ik moest

schoorvoetend erkennen dat
het een blikje Unox soep was.
Geeft niets zei ze om te vervolgen met: ‘Ik hoop niet dat ik u
bruuskeer, maar waarom heeft
u er geen room in gedaan?’
Ik bood haar aan om naar de
winkel te gaan om soep te
halen. Lopend langs de bloemist viel mijn oog op prachtige
pioenrozen. Ik besloot er een
voor haar te kopen. De natuur
was immers zover weg voor
haar. Samen met de soep, met
room dit keer, op een gezellig
dienblad, bracht ik haar de
roos. Ze vroeg mij om de roos
onder haar neus te houden. Ze
rook er intens aan en er verscheen een gelukzalige glim-

lach op haar gezicht. ‘Wat heb
ik dit gemist’, zei ze. Ze genoot
vervolgens van haar soep. Ik
nam afscheid van haar. Mijn
dienst zat erop. Ze riep mij
na om mij te zeggen dat ik de
roos was vergeten. Ik vertelde
haar dat het een cadeautje
was. ‘Maar dat is een veel te
groot cadeau!’, stamelde ze.
‘Ik weet niet of we elkaar nog
zien.’ Ik pakte haar hand nog
even vast en zei haar ‘We ontmoeten elkaar in ieder geval
weer een keer.’ ‘Ja’, zei ze,
‘zo is het.’ Twee dagen later
is ze overleden. De volgende
vrijdag stond de pioenroos nog
steeds fier overeind.

Laatste keer Marten en Oopjen in ‘s-Graveland
‘S-GRAVELAND
Bewonder in september
twee bijzondere gasten:
Marten en Oopjen. Na vele
omzwervingen keren ze
voor even op hun oude
plekje in ‘s-Graveland terug, nu als replica. Voor de
laatste keer opent Schaep
en Burgh haar deuren voor
bezoekers om de schilderijen te bewonderen.

Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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

Vele jaren hebben Marten en
Oopjen de muren van Schaep
en Burgh gesierd. In 2020 zal
Natuurmonumenten het hoofdkantoor Schaep en Burgh verruilen voor een nieuwe locatie
in Amersfoort. Dit betekent
dat Marten en Oopjen achter
gesloten deuren verdwijnen.
Voor iedereen die deze prachtige schilderijen wil bewonderen en de verhalen wil horen is
dit de laatste kans.

Rijke kooplieden
Amsterdam en ‘s-Graveland
waren in de Gouden Eeuw
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijke kooplieden verbleven ‘s zomers in hun luxe
verblijven buiten de stad. Elk
jaar verhuisden ze met de
mooiste stukken uit hun inventaris naar ‘s-Graveland. Zo
hingen destijds de schilderijen
Marten Soolmans en Oopjen
Coppit van Rembrandt regel-

matig op Schaep en Burgh.
Schaep en Burgh
Deze buitenplaats diende van
1815 tot 1877 als buitenverblijf
van het echtpaar Anna van
Winter en Willem van Loon.
De schilderijen kwamen ieder
voorjaar met de trekschuit van
het stadspaleis aan de Herengracht naar ‘s-Graveland.
Natuurmonumenten toont levensgrote reproducties van

de schilderijen. Precies op de
plek waar ze ooit hingen, in
de pronkzaal van Schaep en
Burgh. Speciaal voor deze excursie openen wij de deuren
van het landhuis. Nog steeds
is het ontwerp goed zichtbaar
in het landschap. Natuurmonumenten voert in tien jaar
een groot herstelplan uit, in de
geest van Zocher, om het landgoed weer te behouden voor
de komende eeuw. Tijdens de
wandeling wordt in woord en
beeld het verhaal verteld van
het parklandschap toen en nu.
Handig om te weten: Deze
excursie is voor volwassenen
en start bij landhuis Schaep
en Burgh, Noordereinde 60 in
‘s-Graveland. Hier kunt u ook
parkeren. Koop van tevoren
je tickets online. Honden mogen niet mee. Kijk voor alle
richtlijnen rondom corona op
onze website. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 035
– 656 30 80, www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Tijden:
Zondag 13 september 2020
van 10:30 uur tot 12:30 uur en
van 13:30 uur tot 15:30 uur
Zaterdag 19 september 2020
van 10:30 uur tot 12:30 uuren
van 13:30 uur tot 15:30 uur
Prijzen: Lid € 12,25, niet lid €
17,50

LOKAAL
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Wilde Vaart bij de boer
Scouting Toxopeus

KORTENHOEF
Op 20 juli vertrok de Wilde
Vaart-groep van scouting
Klaas Toxopeus voor een
tien dagen tellend kamp
richting Gouda.
Een kleine groep bestaande
uit 4 jongeren tussen de leeftijd van 15 en 18 jaar onder
begeleiding van twee oudere
leden. Om stipt 07:00 vertrok
de groep met 2 lelievletten
van de loods aan de Kwakel
om op de eerste dag al een
flink stuk van de route af te
kunnen leggen. Om 21:00
uur kwamen de Scouts aan
in Gouda, er was 70 kilometer
afgelegd waarbij onder andere door hartje Utrecht werd
gevaren; een stevige eerste
dag!
Op de tweede dag voer de
groep door het centrum van
Gouda, om zo de Reeuwijkse
plassen te bereiken. De boten

van de Klaas Toxopeus leggen veel kilometers af, maar
door een historische stadskern als Gouda varen ze niet
veel. Op de plaats van bestemming aangekomen hielp
de Wilde Vaart groep, samen
met haar twee begeleiders,
bij het hooien van het weiland
van de boer. De boer vertelde
dat hij normaliter zo’n 6 uur
deed over het hooien, met de
extra handjes werd het hooien voltooid in een recordtijd
van 2 uur. Dit resulteerde in
een Win-Win; een zeer tevreden boer en een 5 dagen
tellende overnachtingsplaats
op het weiland van de boer,
grenzend aan de Reeuwijkse
plassen.
Op de Reeuwijkse plassen
heeft de Wilde Vaart veel gezeild, geroeid en ook veel gezwommen. Het gehele kamp
was het ontzettend warm, dus
het zwemmen bij de tent was
een ideale mogelijkheid om

even af te koelen. Op de terugweg passeerde de Wilde
Vaart de Mijndensesluis tussen Loosdrecht en de Vecht.
Een gezellige plek waar je prima even kunt stoppen.
De sluiswachter Leo heeft van
zijn hobbyschuur een soort
van kringloopwinkeltje gemaakt met artikelen die hij in
de sluis of op de kant vindt. In
deze sluis zagen wij de gelegenheid om een lekker ijsje te
eten. Vanaf Loosdrecht is de
terugvaart naar Kortenhoef in
een paar uur te doen en werden tenten en ander materiaal
weer opgeruimd. De Wilde
Vaart kan terugkijken op een
ontzettend leuk en geslaagd
kamp.
Wil jij ook eens komen kijken
bij de Wilde Vaart? Neem dan
gerust contact op, je kunt mij (
Kees Visée, leiding bij de Wilde Vaart ) bellen of appen op
06-13052915.

Samen voor betere fietspaden
Ingezonden brief
Sedert mijn stukje over de
slechte fietspaden op de
Leeuwenlaan en Ankeveense pad hoor ik regelmatig
van mensen: denk ook eens
aan dat fietspad, daar is het
te smal, daar is er slecht
wegdek, en weer elders is
het onoverzichtelijk. Uiteraard kan ik elke keer in mijn
eentje contact zoeken met
de gemeente die even hard
mijn klachten naast zich neer

legt. Samen staan we sterker.
Daarom graag al uw grieven
over fietspaden versturen aan
pkreuning@beeldengeluid.nl.
Wanneer dan alles in kaart is
gebracht, kunnen we een petitie starten die dan bij de fietsenmakers komt te liggen of
online kan worden ingevuld.
Daar dit een hoop werk voor
mij betekent, zou het prettig
zijn wanneer andere dorpsbewoners ook mee gaan helpen.

Kom in actie en zet de heren
van de gemeente aan het
werk. Met een goed en helder, breed gedragen dossier
kunnen ze niet meer om de
inwoners heen.
Patrick Kreuning, Ankeveen
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Op de koffie

NEDERHORST DEN BERG
Op de koffie bij de Jachthaven De Rietlanden, aan de

Spiegelplas in Nederhorst den
Berg, 3 augustus j.l.
Foto: Rob Visee

GooiTV
Vanaf woensdag 12 augustus
zendt GooiV het volgende programma uit:
Door de Corona-crisis was
het programma van GooiTV al
aangepast, nu breekt de komkommertijd aan.
Andreas van der Schaaf levert
een nieuwe bijdrage in De Dag
van Andreas. Hij gaat opnieuw
naar Laren.

Daarnaast zendt GooiTV op
zondag wederom een protestante kerkdienst uit vanuit de
Spieghelkerk in Bussum vanaf
10.30 en is er die zondag vanaf 20.00 uur aandacht voor de
regionale Indië herdenking.
In TV Magazine is er aandacht
voor diverse onderwerpen die
zich in deze regio afspelen,
waaronder zomerse sfeerbeelden

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

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

Zonnebloemenwedstrijd !!!!
WIJDEMEREN
Er is massaal gehoor gegeven aan de gezamelijke oproep van Gert Hendrikx en
het Weekblad Wijdemeren/
NieuwsSter om foto’s van uw
zonnebloemen in te sturen.
Wie heeft de hoogste was het
achterliggende idee.
De winnaar, met 370 cm, is uiteindelijk geworden Johan van
Ruitenbeek, met als runner up,
met een bloem van 361 cm,
Ans Brandsen-Ruitenbeek. Het
brons ging naar Dorothé Joosen
met 360 cm, die, als de foto een
paar dagen later gemaakt was,
misschien wel 2e was geworden.
Het verschil met nummer 2 was
namelijk slechts 1 cm.

3e plaats, 360 cm.
Dorothé Joosen, Anke
veen

Een eervolle vermelding, in het
kader van “wie het kleine niet
eert .... “ voor Dianne uit Kortenhoef met de kleinste zonnebloem.
1e plaats, 370 cm.
Johan van Ruitenbeek, Ankeveen

2e plaats, 361 cm.
Ans Brandsen-Ruitenbeek,
Kortenhoef

Extra aandacht voor de zonnebloem van Bert en Francien
Westgeest uit Kortenhoef, die wij
van alle inzendingen de mooiste
vonden

De klein
ste, 28
cm.
Dianne
, Korten
hoef

De mooiste
Bert en Francien Westgeest,
Kortenhoef

Hieronder een overzicht van de inzendingen die niet in de prijzen vielen, en, mocht uw foto er niet bij staan, dan komt dat niet door de al dan niet geringe hoogte
van uw bloemen, maar meer aan ruimtegebrek in ons blad.

260 cm,
van den Hoef-Koperdraad,
Kortenhoef

289 cm,
Familie Koorn, Loosdrecht

305 cm,
Ben van de Velden,
Kortenhoef

275 cm,
Jan Floor, Loosdrech
t

290 cm,
Caroline Kerssens,
Nederhorst den Berg

310 cm,
Fam. E. Gutter,
Nederhorst den Berg

278 cm,
Els Hilhorst

280 cm,
Jan en Lonneke,
Nederhorst den Berg

284 cm,
Lars Eckardt, Kortenhoef

295 cm,
Nellen Meurs,
Nederhorst den Berg

296 cm,
Bert de Graaf,
Nederhorst den Berg

300 cm,
Trijntje Timmer, Loosdrecht

320 cm,
Erik Balk en Herma Hoveling, Kortenhoef

330 cm,
Annelotte & Ron van
der
Pol, Ankeveen

355 cm,
Rob Zonneveld, Loosdrecht

