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BAGGER EN HOE NU 
VERDER

‘T LAANTJE INVAL HET GEHEIM VAN 
GOOILUST

MUMMIES

Strooiploeg is klaar voor de winter
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
De strooiploeg van de ge-
meente Wijdemeren is klaar 
voor het bestrijden van 
gladheid in de komende 
winter. Op 2 oktober vond 
de vlootschouw plaats en 
werden de wagens en rou-
tes grondig gecheckt.

“Het winterseizoen verliep vo-
rig jaar wat slapjes” vertelt Ei-
bert van Diermen. “In totaal zijn 
er van november tot april maar 
acht rondjes gereden.” Van 
Diermen is een van de drie co-
ordinatoren van de gemeente 
Wijdemeren. Het strooien van 
de wegen gebeurt in goede 
samenwerking met SBS To-
mingroep, die daar acht mede-
werkers en twee coördinatoren 
voor in dienst heeft. Ter voor-
bereiding op de komende win-
ter hield men afgelopen vrijdag 
de vlootschouw.

“WE STROOIEN
BIJ VOORKEUR

PREVENTIEF, DUS 
VÓÓR DE GLADHEID 

KAN ONTSTAAN.”

Net alsof
Ontspannen, maar met een 
serieuze ondertoon, startten 
de chauffeurs op de gemeen-
tewerf in Kortenhoef. Alle stap-
pen en procedures werden 
gevolgd, net alsof er een echte 
strooiactie in gang werd gezet. 
Met passen en meten kwamen 
de strooiers op de laadbakken 
en de schuivers voorop de wa-
gens. De monteur die stand-by 
stond, liep alles even na om op-
startproblemen te voorkomen. 
Passen de stekkers goed? 
Werken de sensoren? Zit alles 
op zijn plek? Na zijn goedkeu-
ring konden de wagens op pad 
om een proefrondje te rijden. 
Die testrit was bedoeld om de 
toegankelijkheid van de routes 

na te gaan en om gewijzigde 
situaties in beeld te krijgen. Bij-
voorbeeld het nieuwe fietspad 
op de Oud-Loosdrechtsedijk of 
andere plekken in de gemeen-
te waar wegen veranderd zijn. 
Zo’n wegencheck vindt toch 
prettiger met daglicht plaats, 
dan bij nacht en ontij tijdens de 
eerste strooibeurt.

Koudste plek
Normaal gesproken initieert 
één van de coördinatoren van 
de gemeente de start van een 
strooiactie. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van sensoren 
in het wegdek op het Stichtse 
End in Ankeveen. Dit specia-
le gladheidsmeldsysteem is 
daar aangebracht omdat dit de 
koudste plek van Wijdemeren 

is. Daarnaast gaat men af op 
de regionale weersvoorspel-
ling van Meteo Consult. Als 
er neerslag is voorspeld en 
de wegdektemperatuur risi-
covol is, wordt de coördinator 
van SBS Tomingroep gebeld 
die het strooien in gang zet. 
Van Diermen: “We strooien bij 
voorkeur preventief, dus vóór 
de gladheid kan ontstaan. Het 
liefste in de avonduren, rond 
19.00 uur. Als er ’s morgens 
neerslag wordt verwacht, dan 
beginnen we om 04.30 uur, 
zodat we voor de ochtendspits 
klaar zijn.”

Strooiroutes
Een strooiactie wordt altijd ge-
meld op Twitter, met daarbij 
een link naar de website van de 
gemeente waarop de strooirou-
tes te vinden zijn. De twee gro-
te vrachtwagens strooien 69 
km aan wegdek en de twee 
kleinere wagens nemen 45 km 
fietspad voor hun rekening. “De 
routes die gereden worden zijn 
langer dan de aangegeven ki-
lometers” legt Van Diermen uit. 
-Lees verder op pagina 6.
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WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

Op zoek naar een huis met
(extra) thuiswerkplek?
Wij helpen u verder!

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ 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, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Bollen ICT

Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

Gezocht handige klusser
voor enkele uren per week

0637010941

Humanitas ‘t Gooi
organiseert lotgenoten-

groep ‘Rouw’ voor mensen
waarvan de partner is 

overleden. Bijeenkomst op
vrijdagochtend vanaf 20

november.
Info: 035-6286093 of
tgooi@humanitas.nl

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- 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

Delivino het gooische 
adres voor Bourgondiërs 

met een groot assortiment 
wijnen en gedistilleerd uit 

de eigen import. 

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    www.delivino.nl

Aanbieding
MALBEC RESERVA
Uit het zonnige Mendoza in
Argentinië komt deze
Malbec Reserva

Nu van € 14,95
voor € 9,95

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62

AH Verse pasta
of pastasauzen
Alle varianten*

* M.u.v. voordeelverpakkingen en 
pasta fresca

Dat is het lekkere van
Albert Heijn!

1.09
per stuk

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Oma’s Runderstoofpot
En een bakje aardappelpuree GRATIS!

400 gram € 7,98

Geldig van donderdag 8 oktober t/m woensdag 14 oktober

Hele week:

Echte Cordon bleu’s
Gevuld met ham en kaas

100 gram € 1,49

Iedere woensdag gehaktdag / Iedere donderdag biefstukdag

Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!

Vleeswarentrio:
Boterhamworst, kiprollade
en cervelaat

samen € 4,98
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Noodverordening   
Gooi en Vechtstreek
Negen locaties en één evenement  

krijgen ontheffing

REGIO
De Rijksoverheid heeft op 
28 september een pakket 
maatregelen opgesteld om 
het hoge aantal besmettin-
gen en de sterke groei van 
het aantal ziekenhuisopna-
mes te doen stoppen. Het 
Rijk staat een uitzondering 
toe op het bezoekersaantal 
bij gebouwen die van groot 
(maatschappelijk) belang 
zijn voor de regio. De regel 
geldt in elk geval tot 20 ok-
tober.

Om welke locaties en welk 
evenement gaat het?
Museum Singer (Laren), Het 
Spant (Bussum), Grote Kerk 
(Naarden), De Vorstin (Hilver-
sum), Gooiland (Hilversum), 
Muziekcentrum van de Om-
roep (Hilversum), Studio 21 
(Hilversum), Studio 22 en 24 
op het Mediapark (Hilversum) 
en Drive-in-movie tijdens de 
Dutch Media Week

Waarom?
Deze locaties zijn ontheven van 
een maximaal aantal van 30 
personen binnen of 40 perso-
nen buiten, omdat ze voldoen 
aan onder andere de volgende 
voorwaarden:
- Ze zijn van groot nationaal 
of regionaal (maatschappelijk) 
belang.
- De locaties hebben een capa-
citeit van minimaal 200 bezoe-
kers (zonder 1,5 meter-beper-
king).
- De locaties hebben een zo 
breed mogelijk aanbod voor 
een zo breed mogelijke groep 
inwoners uit de regio.
- Het gaat om organisaties met 
een vitale functie in de regi-

onale culturele infrastructuur 
die een bovenlokaal publieks-
bereik hebben, een eigen plek 
(accommodatie) hebben en 
gedurende een groot deel van 
het jaar activiteiten aanbieden.

De overige locaties en organi-
saties in de regio moeten zich 
houden aan de algemene rijks-
maatregel dat zij alleen activi-
teiten mogen organiseren met 
een maximum aantal van 30 
bezoekers binnen (exclusief 
personeel) of 40 personen bui-
ten.

RIVM-richtlijnen
De genoemde organisaties die 
een ontheffing krijgen, houden 
zich aan de richtlijnen van het 
RIVM. Kaartverkoop gaat uit-
sluitend online en reserveren, 
plaatsen toewijzen en regis-
tratie zijn verplicht. Ook komen 
bezoekers gespreid binnen. De 
voorzitter van de Veiligheidsre-
gio roept bewoners en bezoe-
kers aan deze locaties op om 
de basismaatregelen in acht 
te nemen en aanwijzingen van 
het personeel op te volgen.

20 oktober
nieuwe beslissingen
De ontheffingen worden tijde-
lijk verleend en zijn in eerste 
instantie van kracht tot 20 ok-
tober 2020. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de besmet-
tingen kijkt het bestuur van 
de Veiligheidsregio daarna of 
meer instellingen (of discipli-
nes) in aanmerking kunnen 
komen, of dat de aantallen om-
laag moeten. Het Rijk bekijkt 
dan ook of het landelijk pakket 
maatregelen wordt verlengd of 
juist wordt versoepeld.

   

Gooi TV
REGIO
Vanaf woensdag 7 oktober 
zendt GooiV het volgende 
programma uit:

Andreas van der Schaaf komt 
weer met De Dag van Andreas. 
Ruud Bochardt staat in In Der-
de Termijn stil bij het nut en het 
onnut van het bronscheiden 

van het PMD afval met Hugo 
Bellaart (VVD Gooise Meren) 
en Joost Boermans (wethouder 
Wijdemeren). Geert-Jan Hen-
driks gaat als wethouder van 
Gooise Meren in op actuele on-
derwerpen in het programma In 
Gesprek Met. In TV Magazine 
is er aandacht voor diverse re-
gionale gebeurtenissen.

Bagger en hoe nu verder?
De Weersloot in verzet

Door: Lex Collignon

LOOSDRECHT
Provincie Noord-Holland 
wil een baggerdepot aan-
leggen in de omgeving 
van de Rading. Veel bewo-
ners hebben daar bezwa-
ren tegen. Lex Collignon 
legt uit waarom.

Het is een feit dat al vele jaren 
veel bagger in de Loosdrecht-
se Plassen en in de jachtha-
vens is opgehoopt. Uiteraard 
moet daar iets aan gedaan 
worden. De jachthaveneige-
naren hebben daar een op-
lossing voor gevonden door 
met een boot met een flink 
motorvermogen hun bagger 
uit de jachthaven te blazen, 
zo de plas in. De bagger uit 
de jachthavens is verontrei-
nigd. Door het leegblazen van 
de jachthavens in de Loos-
drechtse Plassen is ook in de 
Plassen een verontreiniging 
ontstaan. Vanuit de provincie 
wordt daar laconiek op gere-
ageerd door te stellen dat de 
vele miljoenen liters water de 
vervuiling hebben verdund 
tot een aanvaardbaar niveau 
dat onder de norm van de 
waterkwaliteit zit. De vraag is 
waarom je dan zo riekt als je 
in de plassen hebt gezwom-
men? Dit neigt naar de kop in 
het zand steken en koste wat 
kost de door de provincie be-
oogde locatie te realiseren.

Niettemin is de provincie 
voornemens om te gaan bag-
geren, namelijk 125.000 kuub 
bagger uit de Plassen en 
200.000 kuub uit de jachtha-
vens. In totaal 325.000 kuub 
(terwijl aanvankelijk sprake 
was van 2,1 miljoen kuub 
bagger). Deze bagger moet 
ergens naar toe en in haar 
wijsheid heeft de provincie 

te kennen gegeven dat een 
baggerdepot in de Egelshoek 
tegenover de sportvelden de 
meest gewenste locatie is. 
Dat dit een enorm impact op 
de omgeving heeft is een feit.

Depot
Door de provincie wordt een 
weilanddepot voorzien voor 
de 125.000 kuub plassen-
bagger. Daarnaast een bag-
gerdepot met een folielaag 
en 30 cm zandbodem voor 
de vervuilde bagger. Dat de 
plassenbagger meer dan 
30 jaar vervuild is door het 
wegblazen van bagger uit de 
jachthavens speelt kennelijk 
geen rol. Door een weiland-
depot te vullen met vervuild 
water, vindt vervuiling plaats 
van een schoon gebied. Ook 
worden de omringende water-
gangen vervuild.

In het vuilwaterdepot komt 
dan de bagger uit de havens. 
Het is de bedoeling dat deze 
depots door een leiding vanaf 
de Strook aan de Nieuweweg 
worden gevuld. Een leiding-
stelsel dat dwars door een 
natuurgebied gaat en alle 
kans op lekkage heeft. Dat 
betekent  een  enorme  pomp-
installatie en 6 kilometer vul-
leiding langs het Tienhovens-
kanaal met diverse boosters 
om de bagger te verpompen. 
Daarnaast 6 kilometer retour-
leiding om het water terug te 
pompen, voor zover dat niet 
wordt geloosd op de sloten 
die uitkomen in het Sterge-
bied, die dan door het niet 
gezuiverde water eveneens 
worden besmet. De verzamel-
de bagger zal gedurende mi-
nimaal 8 jaar in de Egelshoek 
verblijven en regelmatig met 
grote kranen worden omgezet 
om het uitdrogingsproces te 
bevorderen.

Overlast
De gedroogde bagger zal met 
enorme vrachtwagens via de 
Rading afgevoerd moeten 
worden gedurende vele jaren. 
Het is na 8 jaar dan nog maar 
zéér de vraag of de depots 
worden verwijderd. Ook dat 
alles geeft een enorme ge-
luidsoverlast en een oneven-
redige verkeersdrukte op de 
Rading c.q. andere alternatie-
ve afvoerwegen.

De bovenstaande methodiek 
veroorzaakt geluidsoverlast, 
verstoring van de natuur, geen 
rustgebied voor vogels en an-
dere dieren, CO2- uitstoot, 
stank, muggen, verontreini-
ging van kwelwater, verontrei-
niging van een enorm stelsel 
van watergangen waardoor 
vee niet meer uit de sloten 
kan drinken en een enorme 
aanslag aan het gebied waar-
van de provincie juist vindt 
dat dit tot natuur moet worden 
omgebouwd. Dat conflicteert, 
doch daar is men in Haarlem 
kennelijk niet gevoelig voor.

Protest
Een groep bewoners heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en 
inmiddels een aantal span-
doeken opgehangen met de 
tekst ‘Geen (ver)vuil(d)e bag-
ger in een schoon gebied’. 
Vereniging De Weersloot 
heeft op 21 september een 
algemene ledenvergadering 
gehouden. De leden hebben 
zich unaniem uitgesproken 
tegen de baggeropslag in de 
Egelshoek en zijn zelfs bereid 
om een financiële bijdrage te 
betalen voor het inhuren van 
rechtskundige bijstand.
U wordt nadrukkelijk verzocht 
de hiervoor beschreven actie 
te steunen voor het behoud 
van de natuur in uw directe 
omgeving.
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120.000 euro voor clubgebouw  
IJsclub Nederhorst den Berg

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De totale commissie Ruim-
te en Economie was ak-
koord met 120.000 euro 
voor een nieuw clubge-
bouw van de IJsclub Ne-
derhorst den Berg.

Het wordt een hamerstuk voor 
de gemeenteraad. Toch waren 
er enkele kritische kantteke-
ningen. De toekenning ge-
schiedt op basis van de zgn. 
1/3 regeling: 60.000 subsidie, 
60.000 renteloze lening en de 
rest moet de vereniging zelf 
ophoesten. Zo krijgt de IJsclub 
aansluitend nog een subsidie 
van € 120.000 van de minister.

Het is voor eenieder duide-
lijk dat het gebouw naast de 
brandweerkazerne    aan    de
Blijklaan zich in een deplora-
bele staat bevindt. De ge-
meente is al sinds 2016 met 
de IJsclub in gesprek. In febru-
ari 2019 kwam een aanvraag 
van € 490.088,-- exclusief btw. 
Hetgeen neerkwam op een 
subsidie en rente van ruim € 
163.000 per onderdeel. Dat 
vonden B&W iets te gortig. Ze 
vonden het niet sober en het 
is een te grote aanslag op de 
gemeentelijke begroting.

Ook een tweede aanvraag in 
maart 2020 met een veel la-
ger bedrag werd afgewezen. 
Het ging nu om 60.000 euro 
subsidie en lening. Het be-

stuur kwam met een bezwaar-
schrift. Op alle punten gaf de 
bezwaarschriftencommissie 
de IJsclub gelijk. Vooral het 
punt dat er dure en omvang-
rijke materialen (± 400.000) 
moeten worden opgeslagen, 
leek doorslaggevend. Ook 
het feit dat de club nu minder 
geld vroeg, was belangrijk. 
Bovendien vreesde men dat 
de bestuursrechter bij een be-
roep de IJsclub in het gelijk zal 
stellen, een onnodige en tijdro-
vende procedure.

Voorts is duidelijk dat de Ac-
commodatieregeling inmid-
dels is gewijzigd, organisaties 
kunnen geen aanspraak meer 
maken op een subsidie of een 
renteloze lening. Er is dus 
geen precedentwerking.

Te lang
Margriet Rademaker van De 
Lokale Partij hekelde het feit 
dat het zo lang geduurd heeft. 
Waardoor zelfs een subsidie-
aanvraag van 120.000 euro 
bij het ministerie in gevaar had 
kunnen komen. Waarop wet-
houder De Kloet zei dat de Wij-
demeerse aanvraag pas een 
jaar geleden was ingediend, 
dus formeel viel het wel mee. 
De andere partijen zaten op de 
lijn van D66 ‘er Rob Koedijker 
die ‘het wel gunde’, al moest 
het Sorrel Hidding (VVD) van 
het hart dat het lastig blijft om 
zoveel geld uit te geven.

   

Neem de bewoners serieus
Ingezonden brief

De ingezonden brief van Maar-
tje van Gils d.d. 23 september 
jl. is mij uit het hart gegrepen. 
Met name de zinsnede ‘dat 
bewoners hard nodig zijn in de 
uitvoering van de plannen en 
dat zij als partners gezien moe-
ten worden en serieus moeten 
worden genomen’. In april 
2017 werd door de gemeente 
Wijdemeren een enquête ge-
houden, die ik invulde. Bij het 
invullen stond in vraag 8.3: 
‘Denkt u binnen twee jaar te 
moeten verhuizen’. Als daar 
‘nee’ op wordt geantwoord, 
moet je naar het einde van 
deze enquête. Door mij werd 
daar schriftelijk bezwaar tegen 
gemaakt en gewezen op de 

mogelijkheden voor doorstro-
ming van ouderen in Korten-
hoef, met name de categorie 
die al decennia geleden heeft 
gekocht en van hun overwaar-
de kunnen profiteren. Die ston-
den nu bij het op deze manier 
invullen van de enquête buiten 
spel. Tevens wees ik op de 
mogelijkheid van het bouwen 
van kleinschalige appartemen-
ten met een huur tussen de 
sociale sector en vrije sector 
in. Ook wees ik op de gemis-
te kans om op de plaats van 
de ‘oude’ brandweerkazerne 
geen nieuwe te bouwen, maar 
kleinschalige appartementen. 
De nieuwe brandweerkazerne 
zou b.v. op de Kwakel kunnen 

worden gebouwd. Zo komt 
doorstroming wèl op gang in 
plaats dat deze categorie nu 
gedwongen wordt om hun hui-
zen levensloopbestendig te 
maken, zoals het laten instal-
leren van een traplift e.d. Juist 
het aantrekkelijk maken voor 
de noodzakelijke doorstroming 
en goed te luisteren naar wen-
sen kan leiden tot een oplos-
sing. Uiteraard hoorde ik nooit 
meer wat op mijn klacht. Het 
zou getuigen van lef om juist 
voor die groep van mensen de 
wensen in kaart te brengen en 
vanuit die invalshoek plannen 
te maken.

Bert Blacquière

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

1
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Insprekers: 3 vóór en 8 tegen ‘t Laantje
Commissie: 4 vóór en 2 tegen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Maar liefst 11 insprekers 
kregen bij de commissie 
Ruimte en Economie via 
het beeldscherm de ge-
legenheid om te vertellen 
wat zij van het Schetsplan 
’t Laantje 3 en 4 vonden. 
Het werd een lange en 
emotionele zitting.

In mei van dit jaar gaf de com-
missie het advies aan wethou-
der De Kloet om het bouwplan 
aan te passen. Nu had pro-
jectontwikkelaar Johan Zijtveld 
van JeeGee Vastgoed een 
schetsplan ingediend met een 
aantal wijzigingen. De bouw-
massa schuift circa 10 meter 
in de richting van het Bosje 
van Sprenger. Voorts wordt 
het appartementengebouw in 
drie volumes geknipt, hetgeen 
tot gevolg heeft dat er geen 51 
maar 49 appartementen zullen 
komen (waarvan 16 sociaal). 
Bovendien wordt de privacy 
enigszins verbeterd door de 
plaatsing van Amberbomen.

Insprekers
De 25-jarige Ramón van Wee-
nen voelt zich verbonden met 
het dorp en was blij met de 16 
betaalbare woningen, waar-
door ook starters aan de bak 
kunnen komen. Vanuit het 

standpunt van senioren zei 
Bert Niesing, die al 50 jaar 
in het dorp woont, dat hij er 
ook graag wilde wonen. Het 
project bevordert de door-
stroming. Projectontwikkelaar 
Johan Zijtveld meende dat de 
nieuwe schets   drie   
verbetering-
en in zich had: meer privacy, 
meer groen en betere partici-
patie. Hij wees ook op de 200 
inschrijvers.

De heer Engel zag geen voor-
uitgang. Het blijft een kolos. 
Tevens vreesde hij de geluids-
overlast. Verplaatsing naar het 
Bosje van Sprenger zou ern-
stige schade voor dit stuk na-
tuur betekenen. Meneer Van 
Aerle vond het ook even mas-
saal. Hij meende dat het finan-
ciële belang van de project-
ontwikkelaar voor gaat op het 
belang van de omwonenden. 
Hij vond de contacten met de 
bouwer weinig voorstellen. 
Mevrouw Londeau vond het 
een mokerslag dat men door 
wil gaan met dit plan. Ze 
woont in een fijne buurt die 
nu kapot dreigt te gaan. De 
heer Guntenaar wees op een 
tekort aan parkeerplaatsen 
en dacht dat de lichtoverlast 
vanuit de parkeergarage groot 
zou zijn. Mevrouw Schouten 
laat een schets zien hoe de 
appartementen als een soort 

Titanic haar uitzicht vanuit de 
achtertuin zouden bederven. 
Ze had weinig vertrouwen in 
de Amberbomen die er 23,5 
jaar over doen om op hoogte 
te komen. Shirley de Kreek zei 
dat de doorkijk bij drie bouw-
delen weinig voorstelt, want 
die worden geblokkeerd door 
een trappenhuis. Het echtpaar 
Van Altena vond de schets 
geen verbetering, eerder een 
verslechtering. Want door ver-
plaatsing van de garageuit-
gang zou de stankoverlast van 
het verkeer alleen maar groter 
worden. Tot slot riep de heer 
Hertoge op om op te komen 
voor de belangen van de om-
wonenden. “Ik ben niet tegen 
bouwen, maar het past niet op 
deze kavel.”

Commissieleden
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij vond dat er veel was 
aan te merken op de schets 

die te weinig toekomt aan de 
massaliteit. Namens het CDA 
zei Eric Torsing dat er nu wel 
meer privacy is, hij vond de 
schets een positieve verbete-
ring. Hij beklemtoonde ook het 
belang van woningbouw. D66 
‘er Nanne Roosenschoon twij-
felde sterk, hij was tegen op-
schuiven naar het Bosje van 
Sprenger, maar meende dat 
er wel iets moet gebeuren. “Je 
kunt niet iedereen tevreden 
stellen”, zei Rob Duikersloot 
(Dorpsbelangen), hij vond de 
aanpassing acceptabel voor 
de woningbouw. Stan Poels 
(PvdA/ GroenLinks) vond het 
een goede bouwlocatie, maar 
veel te massaal. Ook de schrif-
telijke communicatie met de 
omwonenden vond hij matig. 
Daar sloot Bo de Kruijff (VVD) 
op aan die vond dat de parti-
cipatie ‘ondermaats’ was. Hij 
vond dat JeeGee Vastgoed 
wel goed geluisterd had, na 

mei van dit jaar.

Conclusie
Wethouder De Kloet zei dat 
het aantal parkeerplaatsen 
volgens de norm is. Of de par-
ticipatie goed was verlopen, 
was volgens hem een kwestie 
van interpretatie. In ieder geval 
was er contact geweest. Op de 
valreep deed Stan Poels nog 
een poging om iedereen over 
de streep te trekken. Kon er 
geen 4e bouwlaag worden 
afgehaald, zodat de kolos 
minder massaal zou worden? 
Deze oproep vond geen na-
volging. Zodat De Lokale Partij 
en PvdA/GrL. niet wilden dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
alsnog op tafel komt. De meer-
derheid van de vier coalitiepar-
tijen adviseerden om wel door 
te gaan.

Foto: Een foto-animatie van de 
Titanic in achtertuin Schouten

   

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie
WIJDEMEREN
In samenwerking met de 
Energiecoöperatie Wijde-
meren heeft de gemeen-
te zestigduizend euro 
subsidie bij de provincie 
Noord-Holland aange-
vraagd en gekregen om 
het initiatief ‘Ankeveen 
Aardgasvrij met Aquather-
mie’ verder te onderzoe-
ken.Samen met twintigdui-
zend euro Rijkssubsidie en 
tienduizend euro van de 
Energiecoöperatie Wijde-
meren is er genoeg geld 
beschikbaar om de onder-
zoeksfase te starten.

Eind 2019 startte de Energie-
coöperatie Wijdemeren samen 
met betrokken bewoners, de 
gemeente Wijdemeren, Wa-

ternet, Liander en woningcor-
poratie Gooi en Omstreken het 
bewonersinitiatief ‘Ankeveen 
Aardgasvrij met Aquathermie’. 
Gezamenlijk zijn de mogelijk-
heden voor een aardgasvrij 
Ankeveen onderzocht. Daaruit 
is een plan ontstaan voor een 
70° warmtenet met de rioolwa-
terzuivering Horstermeer als 
warmtebron. De stabiliteit en 
capaciteit van de warmtebron, 
de inzet van inwoners en de 
betrokkenheid van de partners 
maken dit project kansrijk.

Straatgesprek
Wethouder Boermans: “Ik ben 
blij dat het gelukt is om de sub-
sidies binnen te halen. Hier-
mee kunnen we het project 
echt een stap verder brengen.” 
De negentigduizend euro 

wordt ingezet om de financiële 
haalbaarheid van het project te 
onderzoeken, schetsontwer-
pen op te stellen en inwoners 
uitvoerig te betrekken. Ook 
komt er een onderzoek naar 
het opstellen van een (coöpe-
ratief) warmtebedrijf. Binnen-
kort ontvangen alle inwoners 
van Ankeveen een uitnodiging 
van de Energiecoöperatie Wij-
demeren om, per straat, actief 
mee te praten.

Transitievisie Warmte
Ankeveen Aardgasvrij met 
Aquathermie is een pilotpro-
ject voor de Transitievisie 
Warmte (TVW) die de ge-
meente voor het einde van 
2021 moet vaststellen. Hierin 
wordt vastgelegd hoe in 30 
jaar aardgas vervangen wordt 

voor duurzame warmtebron-
nen. Het project in Ankeveen 
geeft de gemeente veel kennis 
en ervaring die gebruikt kan 
worden bij het opstellen van 
deze Transitievisie.

Straatgesprekken vervolg
In het kader van de boven-
genoemde straatgesprekken 
vinden de bewoners van An-
keveen (kern) deze week een 
folder bij het Weekblad Wijde-
meren waarin ze uitgenodigd 
worden om per straat met el-
kaar in gesprek te gaan over 
Ankeveen Aardgasvrij met 
Aquathermie. Samen met ge-
meente, de woningcorporatie, 
Waternet en Liander, en op 
initiatief van de Energiecoöpe-
ratie worden de mogelijkheden 
onderzocht.

Aansluiting op een warmtenet 
betekent dat er geen gasaan-
sluiting meer nodig is in huis. 
Het duurt een paar jaar voor-
dat een warmtenet is gereali-
seerd en dat lukt alleen als zo 
veel mogelijk bewoners mee-
doen. Een uniek en kansrijk 
project dat dit najaar zorgvul-
dig wordt onderzocht en straks 
een voorbeeld kan zijn voor de 
warmtetransitie in Wijdeme-
ren.

Op www.ankeveen.ecwijde-
meren.nl staat een overzicht 
van de stappen die tot nu toe 
zijn verkend voor het project in 
Ankeveen.
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Vervolg van voorpagina.

Het strooien gaat geheel auto-
matisch. Daarbij is vastgelegd 
waar er gestrooid moet wor-
den, hoeveel en hoe breed. Bij 
normale gladheid gaat het om 
7 gram zout per vierkante me-
ter. Een strooiactie kost dan 2 

à 2,5 ton zout. Bij sneeuw en 
ijzel strooit men het dubbe-
le. Door ‘nat’ te strooien, met 
een mix van zout en pekelwa-
ter, is er relatief minder zout 
nodig dan bij ‘droog’ strooi-
en. Die techniek hanteert de 
gemeente al een aantal jaar. 
Het zoutdepot op de gemeen-

tewerf bergt 120 ton en bij de 
leverancier is nog een reser-
vevoorraad voorhanden. Of 
we het dit jaar allemaal nodig 
hebben? “Wie weet” lacht Van 
Diermen. “Ze zeggen altijd als 
er veel eikels vallen, wordt het 
een strenge winter.”

   

Inval loods Industrieweg

LOOSDRECHT
Samen met het OM, FIOD, 
UWV, douane en gemeente 
deed de politie vorige week 
woensdag een inval in een 
loods aan de Industrieweg 
in Loosdrecht. Er waren 
tientallen medewerkers 
betrokken bij de inval. Het 
bedrijf wordt verdacht van 

het faciliteren van produc-
ten die gebruikt worden in 
de drugshandel.

Het bedrijf, dat een groothan-
del in tabakswaren zou zijn, is 
geheel binnenste buiten ge-
keerd. Er zouden verschillen-
de spullen zijn gevonden die 
verband houden met de han-

del en productie van drugs. De 
politie laat weten dat er onder 
andere versnijdingsmiddelen, 
zakjes, stempels en pijpjes 
gevonden zijn. De politie wil 
onderzoeken of er sprake is 
geweest van inkomsten uit 
criminele hoek. Volle vracht-
wagens transporteerden de 
goederen naar het Ketenbe-
slaghuis in Utrecht, dat belast 
is met de registratie en de ver-
werking van in beslag geno-
men goederen. Ook de admi-
nistratie is in beslag genomen.

Burgemeester Larson heeft 
per 1 oktober het bedrijf voor 
zes maanden gesloten.

Foto: Crimesite
   

BAKEN bezorgd over bouwplannen 
gemeente
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Belangenvereniging BA-
KEN die opkomt voor de 
particuliere grondeigena-
ren in Kortenhoef-Oost/ 
West en Ankeveen maakt 
zich ernstige zorgen over 
de bouwplannen Zuidsin-
gel Fase 8 en Groenewoud. 
Het lijkt of de gemeente de 
regie kwijt is, staat in een 
brief van 2 oktober aan Wij-
demeren.

Het bestuur heeft overleg ge-
voerd met de gemeente en kan 
zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat Wijdemeren zelf geen 
overzicht meer heeft. ‘Het ont-
breekt ook aan regie door de 
gemeente en haar betrokken 
bestuurders en medewerkers’.
Zag BAKEN de gemeente als 
‘tot inkeer gekomen bondge-
noot’ tegen het vergaande 
omzetten van hun grond in 
schrale graslanden, nu zien ze 
diezelfde gemeente plannen 
presenteren die hun belangen 

alsnog ernstig kunnen scha-
den. BAKEN zegt niet tegen of 
voor woningbouw te zijn, maar 
de bouw van 250 woningen in 
Zuidsingel Fase8 en de 70 wa-
terwoningen van Groenewoud 
hebben negatieve consequen-
ties voor hun leden. Er wor-
den hectaren onttrokken aan 
de beoogde natuurrealisatie. 
Die zullen vervolgens elders 
binnen het gebied gecom-
penseerd moeten worden. Dit 
geldt ook voor de buffers tus-
sen de tuinen van aanwonen-
den en de beoogde natuurre-
alisatie.

Fietspad als ontsluiting
Ook het toeristisch fietspad 
als bouwsteen van het totale 
inrichtingsplan valt verkeerd. 
De leden zijn daar unaniem 
tegen. Temeer daar later bleek 
dat de ingetekende fietsroute 
ter ontlasting van de Emma-
weg niets anders is dan een 
ontsluiting voor de woningen 
van Zuidsingel fase 8. ‘Het 
kan toch niet zo zijn dat par-
ticuliere grondeigenaren op 

deze wijze de rekening ge-
presenteerd krijgen van een 
woningbouwplan, door onder 
de noemer van toeristische 
routes infrastructuur over hun 
gronden er doorheen te rom-
melen?’, vraagt BAKEN zich 
af. In een bespreking op 10 
september kon de gemeente 
geen duidelijkheid verschaffen 
wat de samenhang is tussen 
natuurontwikkeling, plan Groe-
newoud en Zuidsingel Fase 8. 
Sterker nog, aldus BAKEN, ‘de 
gemeente gaf ook zelf aan het 
overzicht niet meer te hebben 
van de status, laat staan van 
de consequenties op lange 
termijn’. Hun vertrouwen in 
een adequate belangenafwe-
ging ‘door een spoorzoeken-
de gemeente’ is er niet groter 
op geworden. BAKEN wil alle 
detailinformatie over alle rou-
tes die nu op de tekentafels 
liggen. Naast een overzicht 
van alle processtappen bij rea-
lisatie van de plannen. Tot slot 
wil BAKEN alsnog schriftelijke 
antwoorden op de vragen die 
ze eerder hebben gesteld.

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL



Wijdemeren
informeren

Aangescherpte
coronamaatregelen

Ondernemer of vereniging en vragen over de 

aangescherpte coronamaatregelen?

Stel ze via coronavragen@wijdemeren.nl,

via ondernemersmanager Natasja Zak, telefoon-

nummer 06 29 60 53 56 of dorpscoördinator

Bas Immerzeel, telefoonnummer 06 52 58 09 22.

>   Rioolwerkzaamheden 
Oud-Loosdrechtsedijk
In de week van 12 tot en met 16 oktober 

zijn er kleinschalige werkzaamheden aan 

de riolering op de Oud-Loosdrechtsedijk, 

nabij huisnummer 115. Het werk vindt plaats 

vooruitlopend op het vervangen van het asfalt 

tussen de rotonde met de ’s-Gravelandse-

vaartweg en Bleekveld. Tijdens het werk is 

er een halve rijbaan afgesloten en kunt u de 

Oud-Loosdrechtsedijk gewoon gebruiken. 

Het vervangen van het asfalt vindt naar 

verwachting plaats in het eerste kwartaal van 

2021. 

>   Sluiting consultatiebureau 
Kortenhoef 
Het consultatiebureau van Jeugd en Gezin 

in Kortenhoef is vanaf donderdag 15 oktober 

2020 gesloten, omdat het pand niet meer 

voldoet aan de veiligheidsnormen. Door 

gebrek aan goede ventilatie en de huidige 

coronaontwikkelingen gaat het pand dicht 

nog voor er een nieuwe locatie is gevonden. 

Na 15 oktober kunnen ouders terecht bij het 

consultatiebureau in het gemeentehuis aan 

de Rading 1 in Loosdrecht. Ouders en/of 

verzorgers zijn hierover geïnformeerd. 

>   Ankeveen aardgasvrij
Eind 2019 startte de Energiecoöperatie 

Wijdemeren samen met een groot aantal 

partners het bewonersinitiatief ‘Ankeveen 

Aardgasvrij met Aquathermie’. Gezamenlijk 

zijn de mogelijkheden voor een aardgasvrij 

Ankeveen onderzocht. Daaruit is een plan 

ontstaan voor een 70° warmtenet met de 

rioolwaterzuivering Horstermeer als warmte-

bron. De onderzoeksfase wordt nu opgestart. 

Inwoners kunnen hierover meepraten via 

(digitale) straatgesprekken. Woont u in

Ankeveen? Dan vindt u een uitnodiging voor 

deze gesprekken bij deze krant gevoegd.

Meer info: ankeveen.ecwijdemeren.nl. 

>   Week van de Motoriek
Tijdens de Week van de Motoriek van 5 t/m 9 

oktober is er speciaal aandacht voor kinderen 

en beweging. Op alle Wijdemeerse scholen 

kunnen kinderen in groep 2 en 3 meedoen 

aan een MRT screening (motorische remedial 

teaching). Daarnaast biedt Moving Kids lessen 

voor kinderen waarin ze spelenderwijs leren 

beter bewegen. Aanmelden voor Moving Kids 

kan via Team Sportservice:

rhartman@teamsportservice.nl of 06 30 63 97 54. 

O�  ciële
bekendmakingen

Op dinsdag 6 oktober startte het 
landelijke initiatief ‘aandacht voor 
elkaar’, ook is het de Week tegen de 
Eenzaamheid. Iedereen beleeft deze 
coronatijd anders, maar we kunnen 
veel voor elkaar doen.

Misschien voelt u zich sneller eenzaam, 

zeker nu de dagen korter worden, het virus 

hardnekkig blijft en we niet weten wanneer 

ons leven weer normaal wordt. Aandacht 

houden voor elkaars onzekerheid, teleur-

stelling en verdriet is belangrijk. 

Veel voor elkaar doen
In Wijdemeren zijn er veel initiatieven waarin 

mensen voor elkaar klaarstaan: een kort 

bezoekje aan de deur, een kaartje in de brie-

venbus, boodschappen voor elkaar doen, of 

een dagelijks telefoontje.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt 

u een overzicht van alle vrijwilligersinitiatie-

ven die er zijn in de dorpen. Voor een goed 

idee of een hulpvraag kunt u ook contact 

opnemen met onze dorpscoördinator

Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of

b.immerzeel@wijdemeren.nl. 

Ervaringen delen 
Wilt u graag uw verhaal vertellen over deze 

coronatijd? Deel dit dan met

#aandachtvoorelkaar op social media of op 

www.aandachtvoorelkaar.nl. Ook kunt u op 

www.eentegeneenzaamheid.nl terecht voor 

tips en ideeën om anderen te helpen. Een 

klein gebaar kan het verschil maken!

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

7 oktober 2020

Kort

  Aandacht voor elkaar 

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Het kabinet heeft op woensdag 30 
september het dringende advies
gegeven aan iedereen vanaf 13 jaar 
om een mondkapje te dragen in 
openbare publieke binnenruimten, 
zoals winkels, musea en ook het
gemeentehuis.

Burgemeester Crys Larson: “Komt u naar 

het gemeentehuis voor een afspraak? Zorg 

dan dat u een mondkapje bij u heeft. Draag 

deze als u rondloopt. Als u gaat zitten kan 

het kapje af. Ook onze medewerkers achter 

de receptie dragen er één. De medewerkers 

achter het loket zijn door spatschermen 

afgeschermd van bezoekers. Houd wel altijd 

1,5 meter afstand, ook met een mondkapje 

op. Heeft u geen mondkapje bij u? Vraag 

er dan één bij de receptie. Dank voor uw 

medewerking en blijf gezond!”

Hoe gebruikt u het mondkapje?
Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

en zorg dat uw handen schoon zijn als u het 

kapje op zet. Pak het mondkapje alleen vast 

bij het elastiek en bedek uw neus, mond en 

kin. Raak het mondkapje zo min mogelijk 

aan. Wegwerpmondkapjes mogen bij het 

restafval.

Draag een mondkapje, ook in het gemeentehuis

Hosts aanwezig in
winkelgebieden



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- achter Ankeveensepad 4: vervangen recrea-

   tiesteiger (18.09.20)

- Leeuwenlaan 36b: realiseren serre en veranda 

   (23.09.20)

- Noordereinde 289: plaatsen twee dakkapellen 

   (27.09.20)

Kortenhoef
- Hoflaan 20: plaatsen dakkapel (25.09.20)

- Kerklaan 26: moderniseren antennes (28.09.20)

- Kerklaan 119: plaatsen dakkapel (22.09.20)

- Kortenhoefsedijk 198: bouwen twee woningen 

   en plaatsen zes woonarken (1e fase) (30.09.20)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Horndijk 10: plaatsen mantelzorgwoning 

   (30.09.20)

- Lindelaan 60: maken uitbouw (21.09.20)

- Moerbeilaan 17: uitbreiden woning (28.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 2: bouwen zorgvilla 

   (21.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 98: vernieuwen 

   begane grond vloer (24.09.20)

- nabij Rading 10a: aanleggen negen holes 

   golfbaan (18.09.20)

- Rembrandtlaan 44: plaatsen dakkapel (23.09.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne-

   installatie (24.09.20)

- Lijsterlaan 12: bouwen overkapping (27.09.20)

- Middenweg 68: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Achter Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan 

   woonwijk Nederhorst-Noord (1e fase) (25.09.20)

- Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan

   realisatie twee woningen (1e fase) (24.09.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (21.09.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen kelder (21.09.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: bouwen woning (29.09.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: wijzigen

   constructie (25.09.20)

-Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen 

   zendmast (25.09.20)

- Rading 86: plaatsen dakkapel (21.09.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halshof 26: plaatsen dakkapel en

   vervangen bestaande dakkapel (21.09.20)

- Vaartweg 20-21: bouwen zes vrijstaande

   woningen en één appartementengebouw 

   (project Vlindertuin) (21.09.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen

   woning (25.09.20)

- Tjalk 68: uitbreiden woning (21.09.20)

>  Ontwerpbeschikking weigering 
omgevingsvergunning

Loosdrecht
Industrieweg 22: revisievergunning voor de 

activiteit milieu (30.09.20)

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Besluit omgevingsvergunning 
bouwen van een woonschip op 
Beresteinseweg 29, ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij met toe-

passing van de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a 

onder 3o van de Wabo een omgevingsvergun-

ning hebben verleend voor het afwijken van het 

bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en land-

goederen’ voor het bouwen van een woonschip 

op Beresteinseweg 29 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de activiteiten:

1. bouwen;

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met het bestemmingsplan.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen 

ingediend.

Ter inzage
Het besluit ligt vanaf 8 oktober 2020 gedurende 

zes weken ter inzage. De omgevingsvergun-

ning, en bijbehorende stukken, kunnen worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kunnen de stukken niet worden 

ingezien op het gemeentehuis. 

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar 

hebben gemaakt gedurende de hierboven ver-

melde termijn tegen dit besluit beroep instellen 

bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 29 september een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodverorde-

ning is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen

COLOFON 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 gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Bouwen en wonen

Afgelopen zomer stonden er we-
kelijks twee anderhalvemeterhosts 
op strandje De Zuwe in Kortenhoef. 
Met een vriendelijke glimlach en 
een gezellig praatje wezen zij be-
zoekers op de coronamaatregelen. 
Dit najaar zijn ze te vinden in de 
winkelcentra.

De ervaringen met de anderhalvemeterhosts 

waren afgelopen zomer erg positief. Ook 

door de badgasten bij De Zuwe werd hun 

aanwezigheid gewaardeerd. We hopen deze 

lijn door te kunnen zetten in de winkelge-

bieden.

Kom alleen
Tijdens het winkelen blijft het belangrijk om 

de coronamaatregelen na te leven. Kom dus 

zo veel mogelijk alleen, maak gebruik van 

een winkelwagen of –mandje, draag in de 

winkels een mondkapje en volg eventuele 

looproutes in de winkels. 

Waar zijn de hosts te vinden? 
De hosts zijn de komende weekenden 

afwisselend aanwezig bij de winkels aan de 

Nootweg in Loosdrecht, in winkelcentrum 

de Meenthof in Kortenhoef en op de markt 

in Ankeveen. Mondkapje vergeten? De hosts 

hebben mondkapjes bij zich en helpen u 

graag op weg om veilig te winkelen. 

Hosts aanwezig in winkelgebieden

Wijdemeren
informeren

7 oktober 2020

Maandelijks bezoekt 60+ beweeg-
coach Beppie van de Bunt een 
activiteit om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in Wijdemeren. 
Deze keer: de GALM Beweeggroep 
in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Tijdens deze les van Gymnastiekvereniging 

Sportivo komen diverse vormen van sport, 

bewegen en spel aan bod. Er wordt gewerkt 

aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, kracht 

en uithoudingsvermogen. De lessen zijn 

uitdagend en afwisselend.

Plezier staat voorop
“Plezier staat voorop. Gezelligheid, ruimte 

voor een praatje en ondertussen lekker 

bewegen”, vertelt Olinda die die lessen geeft 

op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. “Na 

afloop voel ik me voldaan en is mijn lichaam 

lekker los”, vertelt een deelnemer. “De af-

wisseling maakt het ook erg leuk. Het is elke 

keer een verrassing wat we gaan doen!”

Proefles
Komt u uit Nederhorst den Berg? Met elkaar 

meerijden is een optie, uiteraard moet 

hierbij rekening gehouden worden met de 

geldende coronamaatregelen.

Interesse in een proefles? Op woensdag 21 

oktober kunt u gratis meedoen.

Meer informatie? Neem contact op met 

Beppie van de Bunt via telefoonnummer

06 31 59 58 47 of b.vandebunt@inovum.nl. 

60+ Beweegactiviteiten: GALM Beweeggroep 
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In gedachten op Terschelling
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Doe je ogen dicht. Ga op 
dat duin zitten. Hoor je het 
ruisen van de zee? Hoor 
je de zeemeeuwen? Voel 
je de wind die over het 
eiland waait? De wind die 
door je haren waait, zodat 
het altijd in de war zit. En 
het zand dat overal tussen 
zit, ook op je boterham-
men voor de lunch. Ruik 
je de zee?

In september kwam het boek 
‘In gedachten op Terschelling 
uit’ van Marion Smit-de Wit. 
Een boek met verhalen vol 
eilandgevoel, voor als je even 
op Terschelling wilt zijn. De 
in Kortenhoef woonachtige 
schrijfster bezoekt sinds haar 
18e minimaal één keer per 
jaar het Waddeneiland. Haar 
herinneringen van 40 jaar Ter-
schelling bundelde ze in een 
boek. Een spannend debuut 
waar ze bevlogen over vertelt: 
“Het is echt mijn kindje. Ik heb 
nooit gedacht dat het zover 

zou komen. Dat het gelukt is 
en dat het boek hier nu ligt, is 
zo bijzonder.”

“IK HOOP DAT MEN-
SEN ‘T LEZEN EN ER 
BLIJ VAN WORDEN.”

Eilandgevoel vastleggen
Tijdens haar vakanties heeft 
Marion altijd een klein noti-
tieboekje in haar tas. Daarin 
schrijft ze af en toe iets op. 
Korte notities van haar erva-
ringen. Spontane gedachten 
die opkomen en die ze wil be-
waren. In de zomer van 2018 
begon ze met het uitschrijven 
van deze belevenissen. In 
principe voor haarzelf, om het 
eilandgevoel vast te leggen. 
Dit voorjaar typte ze de ver-
halen uit en liet het voor ei-
gen gebruik afdrukken. Toen 
mensen in haar omgeving 
enthousiast op de schrijfsels 
reageerden, dacht ze: ‘Ik wil 
echt een boekje!’. Dus stuur-
de de Kortenhoefse haar 
manuscript naar uitgeverij 
Boekscout. Na een positieve 
ontvangst volgde een maan-

denlang proces met allerlei 
correcties en continu sparren 
over de juiste indeling, de op-
maak en het lettertype.

Feest van herkenning
Voor iedereen die een lief-
hebber van Terschelling is, is 
het boekje een feest van her-
kenning. “De stilte, de rust, 
de langzame tijd” verduidelijkt 
Marion. “Gewoon op het ei-
land zijn. Je pakt je fiets of je 
gaat lopen. Lekker uitwaaien, 
ontspannen, doen wat je zelf 
wilt. Je hoeft niets, je bent er 
al. Dat eilandgevoel zijn we 
hier in het dagelijks leven snel 
weer kwijt. Het boekje helpt 
om dit vast te houden. Ga 
even het boekje in als je wilt 
ontsnappen aan de dagelijkse 
druk. Waar je bent, wat er ook 
gebeurt, houd het vast.

In de genen
De aantrekkingskracht van 
de zee en het eiland blijkt in 
de genen van de schrijfster te 
zitten. Haar overgrootmoeder 
is geboren op Texel en bij het 
verder zoeken in de familielijn 

ontdekte ze dat haar oeropa 
van Terschelling komt. Ma-
rion: “Het is heel leuk dat er 
een familieband is. Veel din-
gen vallen zo op z’n plek.” 
Met het uitgeven van haar 
boekje probeert ze hier nog 
een extra boost aan te geven. 
“Ik vind het een fijne gedachte 
om iets moois achter te laten. 
Verhalen die je voor je kunt 
zien, alsof je er zelf bent. Ik 
hoop dat mensen ‘t lezen en 

er blij van worden.”

In gedachten op Terschelling 
| Verhalen vol eilandgevoel, 
voor als je even op Terschel-
ling wilt zijn | ISBN: 978-94-
640-3583-4 | 72 pagina’s | € 
15,99 | Uitgeverij Boekscout

Te koop bij Boekscout.nl, bol.
com en uiteraard boekhandel 
CW’76

Schrijfster Hetty Brouwer te gast op     
Curtevenne school
KORTENHOEF
Het gloednieuwe kinder-
boek Het geheim van 
Gooilust sluit perfect aan 
bij het thema van de Kin-
derboekenweek EN TOEN.  

Reden voor de Curtevenne-
school om de schrijfster te 
vragen het boek te presente-
ren aan de leerlingen van de 
bovenbouw. En wat blijkt, de 
Curtevenneschool heeft model 
gestaan voor de school in het 
boek.

Hetty vertelt: ik wilde een 
spannend kinderboek schrij-
ven over Louise Six die rond 
1900 op buitenplaats Gooilust 
woonde. Omdat het voor kin-
deren van nu leuk moet zijn 
en herkenbaar, begint het ver-
haal met de opdracht van een 
meisje in groep 8. Ze moet een 
werkstuk maken over de naam 
van haar straat, de Sixhof. 
Daarom verdiept ze zich in het 
leven van Louise Six. Ze krijgt 
een dagboek in handen van de 

bediende van Louise en leest 
wat zich een eeuw geleden op 
Gooilust afspeelde. Er blijkt 
iets bijzonders te zijn met een 
schilderij dat voor Louise en 
haar man is gemaakt. Ik heb 
er een spannende speurtocht 
van gemaakt waarbij het meis-
je Loes en haar vriend Jochem 
op tal van bekende plekken 
komen. En de volwassenen in 
het verhaal net te slim af zijn. 
Als je het leest, herken je niet 
alleen je school en het bos van 
Gooilust, zelfs de voetbalclub 
komt erin voor.

Hoe het afloopt wil de schrijf-
ster natuurlijk niet verklappen. 
Wel dat er leuke tekeningen in 
staan, gemaakt door Marieke 
Appeldoorn.

EN TOEN?? Een boek over 
geschiedenis in een heden-
daags jasje.

Historische feiten en fantasie 
lopen door elkaar. Leesplezier 
staat voorop. Ook voor kinde-

ren die iets minder makkelijk 
lezen.

De schrijfster is heel trots en 
laat een eerste exemplaar van 
het boek achter op de Curte-

venneschool.

Lees het. Het is vanaf volgen-
de week ook te koop bij CW 
76.

Tevens via www.boekenbe-
stellen.nl

Het Geheim van Gooilust 
(10+)
Hetty Brouwer
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Geuren
WIJDEMEREN
Het is ‘s ochtends nog don-
ker als ik naar de tuin ga. 
Minder te zien maar des 
te meer te horen en te rui-
ken. De stilte van de nacht, 
heerlijk zonder vliegtuigen, 
de roep van de uil. De geu-
ren van de komende herfst.

De houtsnippers onder de bes-
sen ruiken naar de eerste pad-
denstoelen die daar groeien, 
iets verder is de sterke geur 
van selderie die sterk over het 
pad hangt. De oogst van de 
knolselderie is begonnen. Net 
als die van de venkel, met die 
typische anijsgeur. In de bocht 
van het betonpad ruikt het zo-
mer en winter naar bloemen, 
net alsof alle bloemengeuren 

zich daar verzamelen. Vroeger 
dacht ik dat het de Lieve-vrou-
wen-bedstro was die daar zo-
mer en winter groeide, maar 
die is inmiddels allang verdwe-
nen.
`t Kan zijn dat die geur alleen 
bestaat in mijn herinnering en 
op die plek steeds weer naar 
boven komt.
Bij de schuur hing afgelopen 
weken de heerlijke geur van 
een vat wijn die aan het gisten 
was. Een geur met een beetje 
opwinding, want het was span-
nend wat daar binnen in die 
schuur gebeurde. We hebben 
door de wespen gedwongen 
een deel van de druiven eerder 

geoogst en zelf aan het gisten 
gebracht. De gisting is inmid-
dels tot rust gekomen maar ik 
kan het niet laten iedere dag 
een paar maal boven het vat 
te ruiken. Zogenaamd of het 
goed gaat, geen zwavellucht of 
iets dergelijks, maar ook omdat 
ik het gewoon lekker vind.
Bij onze trekkers ruikt het licht 
naar olie en diesel, een geur 
die zorgt voor een contrast tus-
sen al die organische geuren, 
verderop ligt de mesthoop te 
wachten tot het voorjaar met 
een geur van belofte van nieu-
we groei.
Sijmen Brandsma (info@lan-
denboschzigt.nl)

   

Lotgenotengroep rouwver-
werking Humanitas ‘t Gooi

REGIO
Humanitas ’t Gooi start 
vanaf 3 oktober met inta-
kegesprekken voor een 
lotgenotengroep voor men-
sen die hun partner hebben 
verloren.

Vanaf november zijn er dan 
groepsgesprekken voor men-
sen die met elkaar willen pra-
ten over het verlies van hun 
partner door overlijden. De 
ervaring leert dat je eigen ver-
haal vertellen in een lotgeno-
tengroep, ervaringen uitwis-
selen en herkenning vinden 
in de verhalen van anderen 
kan helpen bij het verwerken 
van verlies. De groep is toe-
gankelijk voor iedereen: man, 
vrouw, jong, oud, ongeacht le-
vensovertuiging. Men heeft het 

meeste profijt van deelname 
aan de groep als het overlijden 
zes maanden of langer gele-
den is geweest.

De groep komt 8 keer bij elkaar, 
onder deskundige begeleiding. 
De bijeenkomsten worden op 
vrijdagochtend gehouden van 
10-12 uur in het kantoor van 
Humanitas,  Willem  Barentsz-
weg 17-A, 1212 BK Hilversum. 
Na aanmelding volgt een ken-
nismakingsgesprek.

Voor nadere inlichtingen of 
aanmelding voor de lotgeno-
tengroep kunt u contact opne-
men met het kantoor van Hu-
manitas, tel. 035-6286093 (evt. 
inspreken), 06-50505831 of 
per e-mail: tgooi@humanitas.
nl.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Wet natuurbescherming

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond  
van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning 
hebben verleend voor de sloop, bouw en exploitatie van een woning aan de  
Herenweg 47a te Breukeleveen. De vergunningaanvraag heeft betrekking  
op het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.313676) 
liggen van 7 oktober tot 18 november 2020 ter inzage bij de Omgevings-
dienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het besluit en de 
bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. 
Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst  
Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij  
het zaaknummer OD.313676 te vermelden.

Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene  
wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de 
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij 
de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, 
Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift 
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht  
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.  
Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij  
de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR  
HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt 
u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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Mummies op IKC   
WereldWijs

LOOSDRECHT
Vanaf 30 september is de 
Kinderboekenweek weer 
gestart. Dit jaar met als 
thema : En toen? Het gaat 
dus over geschiedenis , 
over vroeger. De leerkrach-
ten van IKC- WereldWijs 
waren bij de start allen ver-
kleed als een persoon van 
vroeger.

Twee groepsleerkrachten van 
groep 8 waren tot Mummies 
omgetoverd. Meester Twan 
en juf Jorieke waren dus ook 
echt onherkenbaar. De leerlin-

gen waren enthousiast over de 
verkleedpartij van de meesters 
en juffen. Daarnaast was er 
ook een gelegenheidsmuse-
um met voorwerpen van vroe-
ger in de gemeenschapsruim-
te ingericht. Uiteindelijk wordt 
er natuurlijk veel gesproken 
over boeken die rond het the-
ma zijn geschreven en wordt 
aan het leesplezier extra aan-
dacht besteed. Kortom ook dit 
schooljaar weer een interes-
sante kinderboekenweek voor 
jong en oud.

Inspirerend concert met Bach in 
Oude Kerkje
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De opening van het sei-
zoen van Kunst aan de Dijk 
vorige week donderdag 
was inspirerend. Na ruim 
een uur briljant pianospel 
van Marcel Worms had je 
inderdaad het gevoel dat 
je een spirituele opknap-
beurt had gehad, want dat 
had Johan Sebastian Bach 
beloofd. In het Oude Kerk-
je speelde de begenadigd 
pianist voor 30 personen 
Das Wohltemperierte Kla-
vier Boek II. Het waren 
twee verschillende concer-
ten, om 17 en 20 uur.

Bachs Wohltemperierte Kla-
vier (1722-42) wordt door ve-
len beschouwd als de Bijbel 
van de toetsinstrumenten. Nie-
mand had voordien een serie 
stukken geschreven in alle 24 
toonsoorten (in majeur en mi-
neur). De grootmeester wist 
in dit boek 24 paren preludes 
en fuga’s te verklanken. Voor-
af vertelde Worms uitgebreid 
over de achtergronden van 
dit meesterwerk. Een prelude 
was oorspronkelijk wat gepin-
gel vooraf, in een vrije vorm. 
Bij de fuga heb je wel een 
vaste vorm, waarin de diverse 
stemmen elkaar tegenspreken 
als in een gesprek, echter op 
gelijkwaardig niveau. Bij Bach 
is die meerstemmigheid tot in 

de perfectie uitgekristalliseerd. 
Ook interessant is het instru-
ment waarop Johan Sebasti-
an deze compositie gespeeld 
zou kunnen hebben. Dat was 
in ieder geval geen piano, die 
bestond toen nog niet. Het kan 
een clavecimbel, orgel, fortepi-
ano of clavichord zijn geweest.

Marcel Worms speelt ogen-
schijnlijk gemakkelijk de ene na 
de andere fuga of prelude, met 
een slechts enkele seconden 
rust tussen de delen. Je hoeft 
geen kenner te zijn om het 
onderscheid tussen de delen 
te herkennen, van jeugd naar 
ouderdom, van ochtend naar 
avond, van lente naar herfst. 

Of welke invulling je hier zelf 
aan geeft. Hier is de muziek 
een uitdrukking van ideeën en 
emoties. Bach sleept je mee 
naar het goede leven. Wat hij 
noemt Gemüthsergötzung, vrij 
vertaald de ‘verrukking van de 
geest’. Al ziet de componist de 
bundel in eerste instantie als 
studiemateriaal voor de leer-
gierige muzikale jeugd. Echter 
alles slechts vooral in dienst 
van God: Solo Deo Gloria (ter 
meerdere glorie van God).

Hoe dan ook een aanstekelijk 
begin van een hopelijk fraai 
cultureel seizoen in een ver-
vreemdende tijd.
  

   

Geschoffeerd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de lokale politiek is het 
de laatste weken onge-
meen druk. Het valt bijna 
niet bij te houden. Zo zijn 
er ook schermutselingen 
in de zijlijn die voor de een 
peanuts zijn, maar voor de 
ander belangrijk. De Lo-
kale Partij voelde zich bij 
monde van raadslid Alette 
Zandbergen geschoffeerd 
door onderstaand gedicht. 
Wethouder De Kloet stuur-
de een rapport naar de 
raad, waarin de participatie 
van de inwoners bij ruim-
telijke processen wordt ge-

evalueerd. Dit wordt later 
besproken.

Het rapport begint met een 
gedichtje van Stijn de Paepe, 
waar De Lokale Partij de hu-
mor niet van inziet. Ze vinden 
dat ‘het alle fatsoensnormen te 
buiten gaat om inwoners neer 
te zetten als dilettant en que-
rulant’. Hieronder het gedicht, 
oordeelt u zelf.

Wetenschappelijk bewezen

Het is breedvoerig onderzocht.

In studies, kritisch en door-
wrocht,

Gewikt, gewogen en gecheckt

En door de strafste profs ont-
dekt:

De dilettant, de querulant,

Met zonneklaar het minste 
verstand

Van wat dan ook, voert onge-
stoord

En zonder schroom het hoog-
ste woord

Stijn De Paepe
In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl



Woensdag 7 oktober 2020
12

30 Mannen en hun werkplaats
KORTENHOEF
Het afgelopen jaar heeft 
redacteur Anja Lodder 
niet alleen zo nu en dan 
artikelen geschreven voor 
onze kranten, maar is zij 
ook in de pen gedoken 
voor een boek. Samen 
met fotograaf Otto Kalk-
hoven en uitgeverij Splint 
Media B.V. uit Kortenhoef 
maakte ze het boek Man 
& Werkplaats – 30 man-
nen over hun werkplaats, 
gereedschap en vakman-
schap dat vanaf aanstaan-
de vrijdag 9 oktober in de 
boekhandel ligt.

Fotograaf Otto Kalkhoven uit 
Eppenhuizen (Groningen) is 
met zijn busje het hele land 
doorgereden en op zoek ge-
gaan naar mannen met een 
werkplaats. Van een garage 
vol keurig gesorteerd gereed-
schap, een verstopte schuur 
met een gepoetste Oldtimer 
tot een zelfgebouwd vliegtuig 
in een loods. Al jaren hebben 
werkplaatsen en het verhaal 
erachter Otto in zijn greep. 

Het is hem gelukt 30 unieke 
mannen van jong tot oud te 
portretteren. Het boek bevat 
ruim 400 foto’s en Anja Lod-
der interviewde alle mannen 
voor de bijpassende tekst.

“Het is ongelofelijk hoeveel 
creatieve en handige mannen 
in Nederland in hun werkplaat-
sen hun hobby of vak uitoefe-
nen. Voor dit boek heb ik aan 
de hand van de mooie foto’s 
van Otto de mannen aan de 
tand mogen voelen over hun 
passie. Zelf heb ik twee lin-
kerhanden en ben al trots als 
ik een schilderijtje heb opge-
hangen, dus het viel niet altijd 
mee om in detail hun technie-
ken in begrijpelijke taal uit de 
doeken te doen. Ik heb er veel 
van opgestoken en weet nu 
hoe een bronsgieter te werk 
gaat of hoe een houtdraaier 
een prachtig hoofdje snijdt 
van zijn kleindochter. Wat mij 
vooral opviel was de precisie 
en aandacht waarmee ieder-
een werkt en vooral dat ene 
wat hen bindt: de liefde voor 
hun ambacht. Natuurlijk heeft 

iedereen een geschiede-
nis en een verhaal. In een 
klein portret in woord en 
beeld komen deze 30 heel 
verschillende mannen tot 
leven. Ik denk een interes-
sant boek voor een brede 
doelgroep. Niet alleen voor 
mannen die in techniek 
geïnteresseerd zijn, maar 
zeker ook voor vrouwen 
zoals ik die wat meer wil-
len weten over de manier 
waarop bijvoorbeeld een 
orgel, op maat gemaakte 
motorzadels en glasobjec-
ten worden gemaakt en 
oude Engelse motoren, 
panden uit de voorgaande 
eeuwen en antieke mar-
meren schouwen worden 
gerestaureerd.”

Man & Werkplaats – 30 
mannen over hun werk-
plaats, gereedschap en 
vakmanschap
ISBN 978-94-93042-06-3, 
168 pagina’s, 23,50 euro

Ervaringen van een vrijwilliger in de    
hospice zorg ( 5 )
Ingrid Bergstein werkt als 
vrijwilliger bij Inovum op 
palliatieve afdeling de Ster 
in verpleeghuis de Beu-
kenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Ode aan vrijwilliger Wil
Jaren liep ik rond met het idee 
om na mijn werkzame leven 
als vrijwilliger in de zorg actief 
te worden. Als bijvoorbeeld de 
‘Appeltjes van Oranje’ werden 
uitgedeeld of ten tijde van het 
landelijke initiatief ‘NL doet’ 
kwam dit verlangen weer aan 
de oppervlakte. Totdat ik ken-
nismaakte met een zorgbe-

stuurder die mij vertelde dat hij 
iedere week een avond bij ou-
dere mensen langs ging, voor 
een praatje of daar waar nodig 
voor wat administratieve on-
dersteuning. Dat zette mij aan 
het denken. Is het gevoel van 
gebrek aan tijd niet gewoon 
een belemmerende gedachte? 
Vijf jaar geleden heb ik kennis-
gemaakt met het werk van vrij-
williger. En als ik eerlijk ben is 
mijn dagdeel als vrijwilliger in 
de zorg het meest inspireren-
de en voor mijn gevoel meest 
betekenisvolle moment van 
de week. Je vormt met vrijwil-
ligers, zorgprofessionals en 
cliënten een soort van familie. 
Er is grote betrokkenheid bij 
elkaar, lief en leed wordt ge-
deeld en met elkaar probeer je 
van iedere dag een betekenis-
volle dag te maken. De diver-
siteit aan achtergronden, le-
vensinstelling en -ervaring van 
het team en cliënten maakt het 
een inspirerende omgeving. 
Voor de cliënten maakt deze 
diversiteit in leeftijd, achter-

grond en interesses dat er een 
dynamisch systeem ontstaat 
waarbij cliënten en hun ver-
wanten dagelijks hun verhaal 
kwijt kunnen over hun leven 
in het hier en nu. Hun zorgen, 
angsten, maar vooral ook over 
hun herinneringen van het le-
ven waarop ze terug kijken.

‘Ode aan vrijwilliger Wil’ heb ik 
gekozen als titel. Vrijwilligers 
komen en gaan in ons team, 
maar Wil werkt sinds haar 
pensionering al 25 jaar als vrij-
williger in deze zorginstelling. 
Inmiddels is zij 91 en komt 
zij nog wekelijks een maaltijd 
bereiden voor de bewoners, 
terwijl haar hond voor de ge-
zellige afleiding zorgt in de 
huiskamer. En de geridderde 
Thea mag ik zeker niet ver-
geten. Al 25 jaar vier keer per 
week bereidt zij de maaltijd en 
doet de nodige inkopen. Ook 
met Pasen, ook met Kerst! 
Helden zijn het.

Onderzoek van de Yale uni-

versiteit geeft overigens aan 
dat iemand die positief om 
gaat met het ouder worden 
gemiddeld 7 jaar langer leeft 
dan iemand die er negatief 
mee omgaat. Oud worden zit 
grotendeels in je hoofd. Oud 

worden betekent niet dat je 
niet meer in staat bent om te 
groeien of te veranderen. Dus 
mensen, keep going! En be-
denk aan het eind van iedere 
dag vijf dingen waar je dank-
baar voor bent.

  

  


