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Ook ouders willen graag 2e IKC op

NIEUWSSTER
Ter Sype

Door: Joost Platteel (namens
oudergeleding beide scholen)

elkaars visie op vraagstukken besproken. Het plan
om het nieuw te vormen
IKC op de locatie Ter Sype
te vestigen, heeft hierbij
tot een nieuwe stap in de
samenwerking geleid.

adviezen. De onderwerpen
zijn verschillend maar hebben
in toenemende mate betrekking op het nieuw te vormen
IKC en de voorgenomen fusie van beide scholen. Nooit
eerder is er één gezamenlijke enquête naar alle ouders
van beide scholen gestuurd.
Tot afgelopen week. Aan de
hand van een aantal korte
stellingen, beoogden de MR’s
te toetsen welke locatie het
meest geschikt is. Ook kregen
de respondenten de mogelijkheid hun keuzes toe te lichten.
De resultaten zijn overduidelijk.

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

Toetsing achterban
Met regelmaat toetst de oudergeleding van de MR, met
een korte enquête, de mening
van de achterban. De uitkomst
wordt vervolgens meegenomen in de afweging van besluiten of het formuleren van

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
Uw woning verkopen?

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis
waardebepaling en verkoopadvies

Resultaten
In het totaal hebben 103 respondenten de enquête ingevuld met daarbij een kindaantal van 165. Hiermee is er een

Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

●

Foto: De huidige Sterrenwachter

‘opkomst’ van ruim 66% gehaald.
- Vindt u de locatie van De
Sterrenwachter een goede locatie voor ons IKC? Ja (35%),
Nee (55,3%), Geen mening
(9,7%)
- Vindt u de locatie Ter Sype

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

een goede locatie voor ons
IKC? Ja (77,7%), Nee (16,5%),
Geen mening (5,8%)
- Welke locatie heeft uw voorkeur? Ter Sype (67%), De
Sterrenwachter (25,2%), Geen
mening/voorkeur (7,8%)
Bij de toelichtingen wordt voor
locatie De Sterrenwachter
vooral de beperkte ruimte, de
aanrijwegen en de schaarste
aan parkeerruimtes als knelpunt ervaren. Dit laatste leidt
nu al met regelmaat tot begrijpelijke klachten van buurtbewoners en met een ruime
verdubbeling van het aantal
leerlingen zal deze situatie
alleen maar kunnen verslechteren.
Lees verder op pagina 5

WWW.IDMAKELAARS.NL

‘Een fris en ruimtelijk plan
met legio mogelijkheden’,
dit was de conclusie van
de
medezeggenschapsraden van zowel OBS De
Linde als Jenaplanschool
De Sterrenwachter. Zij
zochten onderling contact
om het plan van D66 te
bespreken. Er is met regelmaat onderling contact en
in toenemende mate wordt

BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum

Tussen 9.00 en 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!
035-6560491 • 06-25134440
19_6_11_EtiketA6_170622_V02.indd 1

06-25134440

22-06-17 16:17
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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
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
ANWB• AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

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

14-10-19 12:48

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Nu van € 17,95
voor € 14,95
JAMESON
1 Liter

Nu van € 31,95
voor € 27,95

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

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

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week
Oma’s Runderstoofpot

400 gram

€ 7,98

Franse uiensoep

1 liter

Herten kogelbiefstuk
Appeltjes in veenbessensaus

100 gram
100 gram

€ 6,98
€ 3,98
€ 1,75

Met een bakje aardappelpuree GRATIS!
Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!
Uit eigen keuken

Iedere woensdag GEHAKTDAG
Iedere donderdag BIEFSTUKDAG

ALTIJD LAGE PRIJZEN
BIJ DELVINO
ESBJEARG VODKA
1 Liter

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

1-1-2

Delivino het gooische
adres voor Bourgondiërs
met een groot assortiment
wijnen en gedistilleerd uit
de eigen import.

www.delivino.nl

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 28 t/m woensdag 3 februari

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

Matige belangstelling

bijstandsfraude

voor Omgevingsvisie

Auto en motor waren grote uitgaven

Constructieve ideeën over woningbouw

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
De gemeente blijft bij het
terugvorderen van de bijstandsfraude van ruim 7000
euro van een inwoonster
van de zes dorpen. Uit onderzoek bleek dat de hogere lasten vooral opgingen
aan een auto en motor uit
het duurdere segment (wel
tweedehands). Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat het iedereen vrij
staat om zelf te besluiten
waar je je geld aan uitgeeft,
maar dit kan niet ten koste
gaan van de uitgaven waarvoor de bijstand bedoeld
is, namelijk uitgaven voor
levensonderhoud.
De kwestie kreeg landelijke
aandacht, omdat de vrouw
die vanaf 2015 een bijstandsuitkering en diverse toelagen
ontving, wekelijks drie jaar lang
voor ongeveer €50 boodschappen kreeg van haar moeder.
Een gift die volgens velen wel
mogelijk zou moeten zijn. De
gemeente ontdekte echter dat
deze inwoonster gedurende
drie jaar geen aantoonbare
uitgaven had gedaan voor levensonderhoud. De uitgaven
voor woonlasten, energie en
zorgverzekering waren niet
hoger dan passend bij het bijstandsniveau. Mensen met
bijstand hebben de plicht veranderingen in hun inkomensof vermogenssituatie door te
geven. Mevrouw heeft echter

die veranderingen nooit doorgegeven zoals de aankoop
van een auto en de ontvangst
van boodschappen door haar
moeder. Deze uitgaven hadden
direct invloed op het budget dat
overbleef om boodschappen te
doen. Ook is zij in deze periode
in het buitenland geweest zonder dit te melden.
Hoger beroep
Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag is in 2018 de
zogeheten Nibud-norm voor
levensmiddelen gehanteerd.
Ondanks herhaaldelijk verzoek
heeft mevrouw geen gegevens
overlegd waaruit de waarde
van haar boodschappen afgeleid kan worden. Daarom is de
terugvordering vastgesteld op
€ 7.039,96. Er is geen boete
opgelegd. De rechter had in
2019 al bevestigd dat het besluit van de gemeente rechtmatig is. Daarna is hoger beroep
aangetekend door de advocaat
van de betrokkene. Zij hoeft de
terugvordering niet af te lossen
zolang de juridische procedure loopt. De datum van de uitspraak in het hoger beroep is
nog niet bekend.
Eerste levensonderhoud
De bijstandsuitkering is bedoeld voor de kosten voor
eerste levensonderhoud, zoals woonkosten (inclusief gas,
water en licht), kleding en zorgverzekering. Wijdemeren is
een gemeente met een relatief
kleine groep mensen die een
beroep moet doen op deze on-

dersteuning. De medewerkers
hebben korte lijnen met betrokkenen en zoeken altijd naar
een maatwerkoplossing waar
dat kan. ‘Zacht als het kan,
maar streng als nodig’, staat er
in de verklaring.
De terugvordering heeft veel
aandacht in de media en van
de (landelijke) politiek gekregen. Het ministerie van SZW
heeft naar aanleiding van onder andere deze casus toegezegd te gaan kijken naar meer
maatwerk in de uitvoering van
de Participatiewet. Ook willen
diverse politieke partijen de
Participatiewet aanpassen.
Steun aan medewerkers
De publiciteit rondom deze casus heeft ook direct effect op
de medewerkers van de gemeente die al dan niet betrokken zijn bij deze zaak. B&W
van Wijdemeren hechten er
zeer aan hun steun te betuigen aan deze medewerkers. In
de afgelopen weken zijn deze
mensen dikwijls unfair en onheus behandeld door – veelal
anonieme – mensen op sociale
media. Er lijkt een trend gaande om medewerkers in overheidsdienst maar beledigend,
bedreigend en/of agressief te
kunnen bejegenen. Het college
roept iedereen op om daarmee
te stoppen. De gemeente doet
altijd aangifte bij de politie van
alle bedreigende uitingen gericht aan politieke ambtsdragers en/of medewerkers.

Commentaar van advocate
WIJDEMEREN
In de Gooi- en Eemlander
van 22 januari reageert advocate Melike Cinar op de
terugvordering van ruim
7000 euro.
“De auto en de motor waren
samen nog geen paar duizend
euro waard. Dat mag gewoon.”
Volgens mevrouw Cinar probeert de gemeente met oneigenlijke argumenten de publieke opinie te beïnvloeden. “Ze
halen irrelevante zaken erbij

en halen het verhaal volledig
uit de context. Iedere bijstandsgerechtigde mag een paar duizend euro vermogen bezitten,
zoals in de vorm van een auto
en een motor. Mijn cliënte heeft
die bij de aanvraag destijds op
het inlichtingenformulier ook
gemeld. Als ze een drempel
waren, waarom is ze dan geaccepteerd voor een uitkering?
Meer mensen in de bijstand
hebben een auto met een lage
waarde.” Cinar stelt dat de gemeente bewust het risico neemt

dat de kwestie verder escaleert. “Ze probeert haar straatje
schoon te vegen en stelt zo een
kwetsbare burger in een kwaad
daglicht. Zeer kwalijk, niet passend bij de dienstverlenende
functie van de overheid.” Ook
heeft haar cliënte volgens haar
recht op vier weken vakantie in
het buitenland. “Dat het ging
om bezoek aan een tante wordt
bewust niet vermeld. Het hoger
beroep loopt nog, het zal een
harde strijd worden, waarin we
alle vertrouwen hebben.”

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente wil dat inwoners meedenken over de
ruimtelijke toekomst van
de vijf dorpen. Die inbreng
wordt gebruikt voor een
Omgevingsvisie.
Vorige
week dinsdag was er een
tweede Werkatelier waarbij
inwoners hun standpunt
konden geven over wonen,
ondernemen en natuur/ recreatie. Daarnaast is er een
website Wijdemeren Verrijkt waarop iedereen ideeën kan droppen over de
toekomst van Wijdemeren.
Blijkbaar hebben slechts weinig van de ruim 24.000 inwoners interesse voor dit
onderwerp. Hoewel de dorpsavonden in 2019 goed bezocht
werden. Toen kon iedereen
plannen, voorstellen en kritiekpunten noteren op grote vellen.
Die informatie is de basis van
het meedenken over de toekomst. Nu waren er ongeveer
12 dorpelingen aangesloten op
het beeldscherm naast medewerkers van de gemeente en
van het bureau Ruimtevolk dat
deze
participatiebijeenkomsten organiseert. Een tweede
sessie op de avond werd gecanceld bij gebrek aan belangstelling. Het uiteindelijke doel
is dat er een Omgevingswet
zal komen die alle bestaande wetten op ruimtelijk gebied
moet vervangen. Er komen vier
verbeteringen: meer inzicht in
de ruimtelijke omgeving, meer
ruimte voor maatwerk en aandacht voor de totale leefomgeving. En alle procedures om te
kunnen bouwen zullen sneller
verlopen.
Oase
Gespreksleider Sjors de Vries
vatte Wijdemeren samen als
‘een groene oase binnen een
stedelijke omgeving’, dat is
‘ons’ DNA. Bij de Omgevingsvisie gaat het volgens Ruimtevolk
om drie kernopgaven: wonen,
ondernemen en natuur/recreatie. Dat de gemeenteraad in
oktober bij de bespreking van
de Hoofdlijnen Omgevingsvisie er een 4e component aan

toevoegde, vond De Vries
een punt van discussie. Extra
aandacht voor ‘natuurbehoud
en biodiversiteit’ was volgens
een meerderheid van de raad
gewenst, De Vries wil het bij
‘natuur/recreatie’ onderbrengen. In een eerdere sessie was
een toekomstbeeld vastgesteld
waarin ‘wonen voor iedereen,
duurzaamheid, ruimte voor horeca en winkels, toegankelijke
voorzieningen, ruim baan voor
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, nieuwe functies
erfgoed, recreatie en ruimte
voor ondernemers’ de belangrijkste doelen waren. Uiteraard
moeten deze ‘open deuren’ nader worden ingevuld.
Woningbouw
Gelukkig bleek tijdens deze
sessie dat kwantiteit niet het
belangrijkste is. Het clubje
deelnemers kwam met goede
suggesties voor de woningbouw. De eerste was dat de
gemeente de sociale woningbouw blijvend moet waarborgen. Vaak stijgen de prijzen
kort na nieuwbouw. Iemand
voegde eraan toe dat de Regio
Gooi- en Vechtstreek zelfs pleit
voor 40 tot 50% sociaal. Ook
het toestaan van woningsplitsing kan bijdragen aan wonen voor iedereen. Inbreien is
noodzakelijk door binnen een
dorp te schuiven met woonfuncties, verbouw bestaande
scholen tot woningen en schuif
het onderwijs naar de randen
en concentreer de voorzieningen. Ook het gemeentehuis
van Wijdemeren is een prima plek voor veel woningen,
waar je ook tegenover het
voormalig Knorr-terrein goed
de hoogte in kunt. Een ander
hield een zinvol pleidooi voor
een ‘dorpsplint’, voorzie bouwplannen van verplichte winkels
en commerciële ruimtes op de
begane grond. Dat houdt de
leefbaarheid in stand (zie ook
Porseleinhaven, Loosdrecht).
Bouwen in het buitengebied is
een ‘te makkelijke weg’ vonden
allen, alles focussen op inbreien, ook al is dat lastig. Hoe de
onderdelen ‘ondernemen’ en
‘natuur/recreatie’
uitpakten,
komt ongetwijfeld later aan de
orde.
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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 € 1,55 per gedrukte regel

HELP! Ons huis in Loosdr.
zoekt een goede hulp die
van aanpakken houdt.
Bel 0651136369
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

ex KRAAMVERZORGENDE
biedt
gratis hulp aan bij oververmoeide ouders tgv
overmatig huilende baby.
Geeft tips bij borstvoedingsproblemen en kolven,
brengt structuur aan.
rita_willemse@hotmail.com

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

Projectontwikkelaars de baas in Wijdemeren?
Ingezonden brief
Vorige week las ik in deze krant
een artikel over de Porseleinhaven. De gemeente had hier
een levendig dorpscentrum
willen realiseren. Maar daar
is niets van terecht gekomen.
Onder de royale pakhuizen bestaat weliswaar mogelijkheid
voor een commerciële functie.
Maar een bureau aan huis is
iets anders dan een winkel of
café. Ook vanwege het grote
tekort aan parkeerplaatsen zal
hier helaas nooit een sprankelend dorpshart ontstaan. De
wethouder wijst nu op dit probleem. Vorig jaar was deze
parkeerproblematiek aan de
orde in de gemeenteraad toen
De Lokale Partij een fout in de
berekening van de parkeerbehoefte ontdekte en erop wees

dat destijds bij de aanbesteding
de verkeerde tekeningen waren
gebruikt zodat een parkeerkelder bij voorbaat al van de baan
was. Ook zien we niets van de
afspraak dat de projectontwikkelaar op zoek moet naar alternatieve parkeermogelijkheden.
Het is jammer dat Wijdemeren
niet in staat blijkt om zo’n mooi
doel te halen. Een visie hebben
en daaraan vasthouden zou
helpen, maar dit vereist goede
sturingskracht.
In dezelfde krant las ik over een
projectontwikkelaar die aangeeft dat plannen maken geld
kost en hij dus risico neemt.
Begrijpelijk dat hij het beste wil
voor zijn bedrijf. Maar dat is nu
juist het spanningsveld waar-

in een overheid moet acteren:
de ideeën en wensen van de
markt wegen samen met álle
andere belangen. Als de gemeente een duidelijke visie
uitdraagt weten ook de commerciële partijen waar zij aan
toe zijn. Deze week wordt een
ander belangrijk centrum in de
commissie besproken, de revitalisering van de Meenthof.
Ook hier blijkt dat de zeef op
de inhoud, die noodzakelijk is
vóórdat een plan aan de raad
gepresenteerd wordt, nog érg
grote mazen heeft.
Tijd voor een visie in plaats van
hap-snapbeleid.
Renée Wijnen,
raadslid voor De Lokale Partij

24 uur per dag bereikbaar

Oproep Kromme Rade
Ingezonden brief
Met afschuw heb ik het artikel
in dit blad gelezen over het incident met de leeg gedraaide
fietsbanden bij ‘Pleijtenbrug’/
Kromme Rade. Dit bracht mij
gelijk terug bij de herinnering
aan ons eigen incident met de
bewoners van dit pand, zomer
2017. Indertijd liepen wij daar
te wandelen met onze hond,
zoals was aanbevolen, aangelijnd. Een grote Rottweiler van
deze bewoners liep er, zonder
enige belemmering door een
sluitende afscherming, gewoon
los rond. Hard blaffend en
met een dreigende uitstraling.
Vanwege de ongelijke situatie
en om een mogelijk gevecht
tussen de honden te voorkomen, maakten wij onze (Stabij)
hond ook los. Hierna greep de
Rottweiler toch onze hond en

schreeuwden de bewoners
vanuit hun huis naar ons, dat wij
onze hond moesten aanlijnen.
Ze kwamen niet naar buiten,
betuigden geen spijt en deden
niets aan de situatie. Hierover
is na dit voorval contact geweest met een medewerker
van Natuurmonumenten. In dit
gesprek heb ik aangegeven
dat mij verhalen bekend zijn
van hondenbezitters en andere
wandelaars die dit pad mijden.
Vanwege de dreigende hond
en de ongastvrije toegang.
Al vele tientallen jaren is dit
pad van Natuurmonumenten
geliefd bij wandelaars. Er is
een overpad gevestigd en dit
betekent dat wandelaars er vrij
toegang hebben. Het is vervelend als dit wordt ontmoedigd

en/ of geblokkeerd door mensen die met allerlei vervelende
middelen proberen de toegang
hiertoe te ontmoedigen of
dwarsbomen. Ook de gemeente Wijdemeren is inmiddels van
(een aantal) incidenten op de
hoogte.
Daarom roep ik wandelaars
op, die recent of in het verleden, een vervelend voorval bij
Pleijtenburg hebben ervaren,
contact te zoeken met de gemeente Wijdemeren, zodat in
kaart kan worden gebracht wat
de omvang van dit probleem is.
Het mailadres is
info@wijdemeren.nl.
Anneke Woning

Kan het niet nog veel voordeliger?
Ingezonden brief
Er worden nu enkele varianten
onderzocht, maar deze staat
daar nog niet bij. Bouw geen
nieuw gemeentehuis, maar
benut leegstaande capaciteit,
zoals zalencentrum De Drie
Dorpen plus de Wijdehuizen.
In De Drie Dorpen is ruimte
voor representatieve werkkamers en de raadzaal. En volop parkeerruimte bij een zeer
centraal gelegen locatie. In de

Wijdehuizen kunnen verspreid
over de kernen 20% van de
ambtenaren dichter bij de inwoners hun werk doen. Net als
de raadsfracties. Bij de huidige vergrijzing een verbetering
van de dienstverlening, omdat
de Rading in Loosdrecht wel
ver is voor véél inwoners als
centrale plek. Als 20% van de
kosten, dus taken lokaal zijn en
de rest voor vroegere rijks- en

provinciale taken, dan kan dat
net als nu vanwege corona prima thuis gedaan worden. Naar
een globale schatting is dat dus
80%. Liever een Ieniemienie
gemeentehuis dan weer miljoenen over de balk gesmeten. Zeker ook gelet op de toekomst als Gooistad iets wordt.
W. van Oudheusden,
Loosdrecht
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Vervolg van voorpagina

Juist deze knelpunten zijn op
locatie Ter Sype niet aan de
orde, aldus de hierop stemmende ouders. Ook een ‘frisse
start’, meer buitenspeelruimte
en de schijnbare mogelijkheid
om bibliotheek, zwembad en/
of consultatiebureau (na)bij
het IKC te realiseren, worden
als een pré ervaren.
Er zijn echter ook kritische
opmerkingen als het gaat om
locatie Ter Sype. Meest genoemd wordt de verkeersveiligheid om en naar de locatie.
Zo wordt de Tjalk meer dan
eens een racebaan genoemd.

Het plan van D66 benoemt
daarom ook het categoriseren
van de Tjalk naar een 30 km/u
zone en het omleggen van de
ring van Loosdrecht.
Commissie
Deze week staat het plan van
D66 op de agenda van de
commissie Bestuur en Middelen. De oudergeleding van
de medezeggenschapsraden
van De Linde en De Sterrenwachter vragen dan ook deze
commissie om in te stemmen
met dit plan. Hierbij willen zij
extra benadrukken dat het hier
gaat om wat het beste is voor
de kinderen en de veiligheid in
het dorp.

Een mening:
Een ontwikkelaar,
bekend als JGZ
Heeft veel projecten
onder de pet
De opinie is die plannen
meestal niet welgezind

Maar samen met Jan-Jaap
gaat alles gezwind
Helaas voelen velen zich
wel weggezet
Cor Lam, Loosdrecht

Nieuw theaterprogramma Dillewijn

ANKEVEEN
Het is de programmeringscommissie van de theater
De Dillewijn weer gelukt
een mooi gevarieerd programma 2021 samen te
stellen, schrijft voorzitter
Godewijn Aldershoff.
De Dillewijn is helaas nog wel
iets langer dicht, maar zodra
ze de deuren weer kunnen
openen hoort u van hen. De
vrijwilligers krijgen van veel
bezoekers complimenten over
de klantvriendelijke manier
waarop ze met COVID-19
omgaan: ontspannen maar
noodzakelijk serieus in de uit-

voering. Op die manier kan De
Dillewijn de bezoekers toch
een avondje ontspanning en
gezelligheid bieden: 30 bezoekers per voorstelling en
dat 2 keer op een avond. Een
drankje nemen de gasten zelf
(nog) mee, dat dan weer wel.
Aldershoff wijst op een digitale enquête op de website. Die
kan helpen om de dienstverlening nog verder te verbeteren.
Tot slot hoopt de voorzitter
dat de bezoekers te zijner tijd
weer ontspannen het theater
zullen bezoeken. Zie: www.dedillewijn.nl

Meer schade bij			
Jaarwisseling
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Burgemeester
Larson
meldt dat de schade aan
gemeentelijke eigendommen rond de jaarwisseling
6780 euro bedraagt, exclusief de kosten van de
werkuren om de schade te
herstellen. Ondanks een
vuurwerkverbod is het bedrag hoger dan vorig jaar
(toen iets meer dan 6000
euro). Als je ook de werkuren meerekent om de materiële schade te herstellen is het schadebedrag
12.255 euro.
Vanuit de politie kwam het
bericht dat het in de hele regio een relatief rustige jaarwisseling is geweest. Zo is
gemeld dat in Ankeveen,
‘s- Graveland, Kortenhoef en
Nederhorst den Berg geen
noemenswaardige incidenten
zijn geweest. In Loosdrecht
heeft wel een drietal incidenten plaatsgevonden. Op de
Meidoornlaan/Beukenlaan
heeft een groep van 20 jongeren voor overlast gezorgd
door het gooien van (zwaar)
vuurwerk en door kerstbomen in brand te steken. De
ter plaatse gekomen boa’s
zijn eveneens belaagd met
vuurwerk dat plaatsvond in de
middag. Met ondersteuning
van de politie is het gelukt om
deze groep jongeren uiteen
te drijven. Wel is noodzakelijk
gebleken deze groep jongeren, tijdens de avonduren, te
blijven monitoren.
Tot slot was er een melding bij
de Veendijk. Hier was sprake
van een feest, waarbij 30 tot
40 personen in het pand aanwezig waren. Het feest is door

de politie beëindigd en alle
personen zijn door de politie
geregistreerd.

IK WAARDEER DE
BURGERPLICHT VAN
DEZE INWONER
Goed voorbeeld
Crys Larson: ‘Een bijzonder
schadevoorbeeld wil ik hierbij
noemen. Op oudejaarsdag is
een grote verzamelcontainer
voor PMD-afval op het marktplein in Ankeveen in brand
gestoken. De brand was gelukkig snel geblust door de
brandweer. Op maandag 4 januari 2021 heeft een bewoonster contact met de gemeente
Wijdemeren opgenomen en
heeft aangegeven dat haar
zoon de veroorzaker van de
brand was. De schade wordt
geregeld via haar verzekering. Ik waardeer de burgerplicht van deze inwoner zeer
en hoop dat dit voorbeeld navolgers krijgt’.
FIFA

Voorts schrijft de burgemeester dat zij zich zeer bewust is
dat het voor jongeren een lastige tijd is. Daarom is in onze
regio flink ingezet om vooral
jongeren tot 18 jaar een alternatief programma te bieden
rond de jaarwisseling. Zo is
onder meer afgesproken om
een FIFA- toernooi te houden,
was er een activiteit onder de
naam Follow the beat, waren
er online challenges voor jongeren en was er een hashtag
waarin jongeren tips met elkaar konden delen over allerlei onderwerpen om zo elkaar
te inspireren. Een aantal activiteiten zijn vanwege de lockdown niet doorgegaan. Uit de
interne evaluatie is gebleken
dat de activiteiten goed zijn
bezocht en ook goed zijn beoordeeld. Voor de kosten van
de organisatie van de regionale activiteiten is namens de
deelnemende gemeenten een
subsidie aangevraagd bij het
ministerie van VWS door de
gemeente Hilversum.

GooiTV
REGIO
Programma vanaf woensdag 27 januari 2021:
Het politiek-maatschappelijke discussieprogramma In
Derde Termijn is weer terug.
Ditmaal praten René Stumpel
(directeur van de GGD Gooi

en Vechtstreek) en Pim Philipse (werkzaam in het OLVG)
over de corona vaccinaties en
over de druk in de zorg. Het
programma wordt geleid door
Ruud Bochardt.
Er is wederom een In Gesprek
Met een lid van het college

van B en W van Gooise Meren. Hij of zij gaat in gesprek
met Lijsbeth Siegersma.
TV Magazine staat onder andere stil bij de herdenking van
de holocaust.
Zie: www.gooitv.nl
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Actie Gloeilamp eruit LEDlamp erin
WIJDEMEREN
Uw huis duurzamer maken
zit soms in kleine dingen.
Hebt u bijvoorbeeld alle
lampen in uw huis al vervangen door LEDlampen?
Dus ook de peertjes op zolder en in de kelder. Nee?
Doe dan mee met deze
tweede ronde van de actie
Gloeilamp eruit, LEDlamp
erin. Help mee om 1000
huishoudens te bereiken!
Lever uw gloeilampen in, dan
krijgt u via ons €50 cadeau
voor het bestellen van LEDlampen. Voor het bestellen
van de LEDlampen werken
we samen met 123LED.nl uit
Nederhorst den Berg. Zorg dat
u er snel bij bent. Deze tweede ronde van de actie duurt
tot 12 februari 2021. Meldt u
aan via het webformulier op
www.ECWijdemeren.nl.
De
Energiecoöperatie maakt een
afspraak met u voor het inleveren of ophalen van uw oude
gloeilampen of spaarlampen

en informeert u graag over
eenvoudige energiebesparende maatregelen die bijdragen
aan CO2 reductie. Deze actie
wordt gefinancierd uit de regeling reductie energiegebruik

(RRE). Een regeling die in het
leven is geroepen om bewoners te stimuleren tot kleine
energiebesparende maatregelen in huis. Zie voor vragen,
informatie of andere acties

www.ECWijdemeren.nl.
Zelf meewerken met de Energiecoöperatie? We zijn dringend op zoek naar nieuwe
mensen, onder andere voor

administratie, acties en projecten.
Neem contact op via
06-12395394
(Anne-Marie Poorthuis)

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl
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Bibian Mentel vereerd met eigen Cruyff Court

Fotograaf: Bullet-Ray
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Paralympisch topsporter
Bibian Mentel krijgt haar eigen Speciale Cruyff Court
bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Deze
bijzondere
vernoeming
is een eerbetoon voor de
sportieve prestaties van
Bibian, maar vooral voor
haar mentaliteit. Door haar
fysieke en mentale omgang met kanker is Mentel
een inspirerend voorbeeld
voor velen.
De Loosdrechtse oud-snowboarder leeft al jaren met
kanker en heeft diverse zware operaties, bestralingen en

behandelingen met medicatie
achter de rug. Twee jaar geleden kwam ze in een rolstoel
terecht en volgde bij De Hoogstraat een revalidatietraject
om haar benen beter te laten
functioneren. Daar werd ze
verrast met het voorstel om bij
de kliniek een Special Cruyff
Court te realiseren. Een sportveld dat een centrale plek kan
innemen bij het les- en behandelprogramma van de bezoekers.

meedoen in de maatschappij.
Dankzij een bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij
wordt bij de kliniek het Bibian Mentel Cruyff Court aangelegd. Het Court wordt zo
gemaakt dat zowel kinderen,
jongeren als volwassenen er
ruimte krijgen om te bewegen.
“Het is waanzinnig dat het er
komt” vertelt Bibian enthousiast. “Naast de faciliteiten binnen, komt er nu ook buiten een
plek om te sporten.”

Weer meedoen
De Hoogstraat Revalidatie
helpt kinderen, jongeren en
volwassenen verder bij de
gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte. Zodat zij weer optimaal kunnen

Invulling op maat
Wereldwijd zijn er al 46 Special Cruyff Courts gerealiseerd.
Mentel is enorm trots dat het
nieuwe Court in Utrecht haar
naam gaat dragen. Op 12 januari mocht zij de eerste spa-

beperkende maatregelen. Om
me heen zie ik mensen steeds
ongelukkiger worden. Sinds
vorig jaar zijn we als volk gemiddeld 6 kilo per persoon
zwaarder geworden, vanaf de
zware lockdown in december wordt er 40% minder gesport. Ik vraag me af wat de
avondklok hier nog voor extra
schade bij aanricht. De jeugd

– onze toekomst – gaat ondertussen kapot: onderwijsachterstanden: van lagere school
tot universiteit, om maar niet
te spreken over sociale ontwikkelingsachterstanden en
mentale problemen. Ons land
heeft sinds vorig jaar maart 37
miljard aan noodsteun uitgegeven, en het is nog niet klaar.
Wie betaalt dat straks? Wat is

de in de grond steken. Het
Court wordt op maat ingericht,
aangepast aan de behoeften van de bezoekers. In samenwerking met therapeuten
en docenten denkt de Loosdrechtse mee met de invulling
van haar Court. Een tipje van
de sluier wil zij nog niet oplichten. “Hoe het eruit komt te
zien, wordt voor iedereen een
verrassing” meldt ze met een
lach. “Ik hoop dat men in de
zomer, op het moment dat het
lekker weer wordt, er gebruik
van kan maken.”

“NAAST DE FACILITEITEN BINNEN, KOMT
ER NU OOK BUITEN
EEN PLEK OM TE
SPORTEN.”

Kwetsbare kinderen
Met haar positiviteit, doorzettingsvermogen en drive is Bibian Mentel een inspirerend
voorbeeld voor velen. Als
ambassadeur van de Johan
Cruyff Foundation zet zij zich
in om vooral kwetsbare kinderen te laten sporten en spelen.
Daarnaast is ze grondlegger
van de Mentelity Foundation.
Een stichting die kinderen en
jongeren – die leven met een
fysieke uitdaging – stimuleert
om in beweging te komen.
Door niet te kijken naar de
beperkingen, maar juist naar
de mogelijkheden en kansen.
Een instelling die wordt samengevat in de slogan: It’s All
About Mentelity!

Stil protest
Ingezonden brief
Ten eerste: ik ben geen complotdenker. Ook geen virusontkenner. Ik beschouw mijzelf als een weldenkend en
fatsoenlijk mens en je zult mij
ook niet zo snel op het Museumplein zien staan demonstreren. Maar toch moet mij
iets van het hart. Inmiddels
zitten we een jaar in een crisis met steeds verdergaande

de volgende maatregel? Wanneer? Hoe lang accepteren we
dit nog? Als ik dit soort dingen
uitspreek krijg ik antwoorden
als: “Ach, het is maar voor
even” (nee hoor, maatregelen worden telkens verlengd),
“Doe niet zo negatief” en “Volhouden”. Maar voor hoe lang
dan nog? En wat als een vaccin uiteindelijk niet helpt? Of

het virus blijft muteren? Blijven
we dan voor altijd zo leven?
Echt? Het is belangrijk om zelf
te blijven nadenken en ons
niet door angst te laten leiden.
Het middel kan anders nog
wel eens erger worden dan de
kwaal. Voorzichtig? Ja. Tegen
elke prijs? Nee!
Edwin Wolfrat
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Wijdemeerders en de lockdown
Door: Jaap van Waveren,
Niels van der Horst en Herman
Stuijver

huis en een wijntje op zijn tijd
is het prima vol te houden.

WIJDEMEREN
Verslaggevers Jaap van
Waveren
(Loosdrecht),
Niels van der Horst (Nederhorst den Berg) en Herman
Stuijver (Kortenhoef) gingen de straat op en onderzochten hoe de inwoners
omgaan met het coronavirus. Wat vindt u van de
lockdown, wanneer wordt
u gevaccineerd en hoe ziet
u 2021, waren de richtvragen.

gevaccineerd te worden, maar
weet net als de meeste Nederlanders helaas niet wanneer.
Als de handhaving op dit peil
blijft verwacht ik niet voor september weer mensen en familieleden te kunnen ontmoeten.
Ik ben misschien binnenkort
immuun maar kan niet gevaccineerden nog steeds besmetten.

nitief kwijt? Ik kan omgaan met
wat de regering nu voorstelt,
al vind ik die mondkapjes erg
ongemakkelijk. Het kan nog
heel lang duren en ik vraag
me toch regelmatig stiekem af
of we er van af komen. Nee,
ik laat me niet vaccineren, ik
ben al enorm immuun. Ik heb
een heel gezond leefpatroon.
Daarbij heb ik m’n twijfels over
de werking van die verschillende vaccinaties. Geen troep
in mijn lijf. Omdat ik zoals gezegd gezond leef, ben ik ook
niet bang voor 2021. Als je
bewust bezig bent, dan red je
je ook in een lockdown. Dat
is voor mij geen issue. Als je
maar gezond leeft.

maanden duren voor een versoepeling optreedt. Je blijft nu
toch de angst houden dat ons
‘normale’ leven nog heel ver
weg is.

Foto: Jan Bikker

Foto: Vivian Boelen

Vivian Boelen (Loosdrecht)
Ik denk regelmatig aan de
uitspraak van het vroegere
stripfiguurtje Snoopy: “Ik hou
van de mensheid, het zijn
mensen waar ik niet van hou”.
Daarbij doel ik op feestende
jongeren, hun ouders die dat
toestaan en in het algemeen
de mensen die de regels aan
hun laars lappen. Zij tonen
minachting voor de medewerkers in de zorg en de families
die door de corona naasten
hebben verloren. Gezien mijn
leeftijd verwacht ik niet voor de
zomer gevaccineerd te worden. Natuurlijk kijk ik daar naar
uit maar door contacten met
vrienden en familie middels
sociale media, een gezellig

Jan Bikker (Loosdrecht)
De verlengde lockdown en de
aanvullende maatregelen zijn
helaas noodzakelijk. Als mensen zich niet aan de regels
houden kan een regering niet
anders doen dan te zorgen dat
ook mensen, met een andere
aandoening dan corona, de
juiste zorg krijgen. Ik zie dat
het buiten en met name op de
weg veel drukker is dan in de
eerste lockdown. Ik hoop dat
snel werk wordt gemaakt met
op grotere schaal vaccineren.
Ik verwacht dat in de tweede
helft van dit jaar pas een begin kan worden gemaakt naar,
niet het oude, maar een nieuw
normaal.
Wessel Le Mahieu (Loosdrecht)
De verlenging en extra maatregelen waren te vermijden
geweest als er daadkrachtig
was gehandhaafd inclusief
veel hogere boetes en strafblad. Was afgerekend met het
disrespect voor de handhavers. Waarom in deze noodtoestand niet het leger inschakelen om politie en boa’s bij te
staan? Met weemoed denk ik
terug aan 1970 toen mariniers
het zootje ongeregeld van de
Dam veegde. Ik hoop gauw

Foto: Marc Splint

Foto: Wessel le Mahieu

Henny Splinter (Kortenhoef)
Het is niet gezellig, zo’n lockdown. Maar ik kan er heel
goed meeleven, het moet nu
eenmaal. Je moet je dagpatroon een beetje aanpassen,
daar pieker ik niet over. Je
moet jezelf er gewoon aan
overgeven. Ik kom die dagen
wel door, lekker wandelen. En
van avondklok lig ik helemaal
niet wakker, ik ben toch meestal thuis. Wanneer ik aan de
beurt ben voor een prik weet ik
niet, dat kan nog wel even duren, maar ik sta er voor 100%
achter. Ik denk dat het nog wel
maanden kan duren voordat
alles achter de rug is, het blijft
behelpen. Elke dag korter is
meegenomen, dus ik hou me
streng aan de maatregelen.
Peter Scharwachter (Kortenhoef)
Soms vraag ik me weleens af
of alle maatregelen wel zullen
helpen. Raken we dit virus defi-

Foto: Peter Scharwachter

Lide Nuissl (Kortenhoef)
Ik ervaar de lockdown als beperkend en eenzaam. Je kunt
zo weinig. Vooral nu ook het
aantal bezoekers is beperkt
tot één, dan wordt het kringetje wel erg klein. Mijn man
kan vanwege z’n gezondheid
weinig, nou, dan ben je erg
opgesloten, hoor. Ik begrijp
deze lockdown wel, het is
noodzakelijk. We laten ons
absoluut inenten, dan krijgen
we hopelijk onze vrijheid weer
terug. Ik heb geen idee wanneer we aan de beurt zijn. Had
de gemiddelde Nederlander
zich maar beter aan de regels
gehouden. Nu kan het nog

Marc Splint (Kortenhoef)
Ja, ik zal wel moeten, dus leven met die lockdown. Ik heb
twee banen, een ervan is in de
horeca. Nou, dat betekent dus
lange dagen thuis zitten. Ik
word er niet gek van, dat niet.
Met een beetje kokkerellen en
veel wandelen met de hond
kom ik mijn tijd wel door. Ik val
nog niet onder de senioren,
dus duurt nog wel even voor
ik aan de beurt ben met een
vaccinatie. Maar misschien
krijg ik ietsje voorrang, omdat
ik diabetes heb. Ik hoop zo
op een beter 2021. Wij reizen
heel veel, zes à zeven keer
per jaar, over de hele wereld.
Sevilla, Argentinië, noem maar
op. Er lekker uit gaan, feesten,
eten en drinken. Ik heb nog
een hele stapels vouchers in
voorraad, allemaal al betaald,
hè.
Jan (Nederhorst den Berg)
Als het helpt vind ik alles best.
Avondklok? De jeugd gaat
evengoed feesten, alleen nu
vanaf negen uur en half vijf ’s
nachts naar huis. Ja tuurlijk!
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Rachel (Nederhorst den
Berg)
Nodig maar ik vind het ook
frustrerend dat het in een
eerder stadium niet beter is
aangepakt waardoor we nu
in een betere situatie hadden
gezeten. De avondklok zal
voor mijn man en mij niet veel
veranderen, want we deden
sociaal gezien al niet zo veel
‘s avonds. Hij lijkt vooral ingesteld voor diegenen die de
richtlijnen niet goed hebben
opgevolgd. Verder zullen er
minder ongelukken op de weg
zijn, wat ontlasting voor de ziekenhuizen betekent.
Simon (Nederhorst den
Berg)
Noodzakelijk. Alleen is de
stress door de lockdown gepaard aan het winterweer misschien niet zo geweldig voor
onze mentale gezondheid.
Mijn vrouw en ik missen ook
onze vrienden, lekker uit eten
gaan en stedentripjes. Wat
er tot nu toe is geprobeerd,
heeft niet echt gewerkt. Als
een avondklok leidt tot minder
feesten en groepjes die bij elkaar komen, prima. De horeca
is toch al dicht, dus voor hen

maakt het niet uit en wie weet
helpt het levens redden.
Tim (Nederhorst den Berg)
Ik kan nog wel gewoon naar
mijn stage. We moeten er allemaal even doorheen en dan
komt het wel weer goed. De
avondklok gaat niet veel helpen. Jongeren gaan gewoon
van 9 tot 5 uur ‘s nachts bij elkaar zitten.
Urica (Nederhorst den Berg)
Best, avondklok ook prima.
Hebben wij geen last van. In
de winkels mondkapjes op,
ja hoor. Buiten doe ik ‘em wel
meteen weer af! Wel jammer
dat je maar één persoon op
bezoek mag hebben. Mijn man
is binnenkort jarig, dus mijn
zoon met vrouw en kindje mag
niet. Zonde…
Sandra (Nederhorst den
Berg)
Ik vind het voor de jeugd wel
heftig. Mijn zoon gaat niet naar
school en even afspreken met
twee vrienden kan niet. De
avondklok is voor drie weken,
dus dat is nog wel te overzien maar als het langer duurt
wordt het zwaar. Zelf heb ik er

niet veel last van.
VACCINEREN ?
Jan (Nederhorst den Berg)
Ja, maar geen idee wanneer.
Het is alleen wel de vraag of
het werkt. Ik heb gezondheidsproblemen maar de huisarts
zei dat het kon. Over alles heb
ik eigenlijk zo’n beetje: doe het
nou maar!
Rachel (Nederhorst den
Berg)
Ja, zodra het beschikbaar is.
Simon (Nederhorst den
Berg)
Yes, nadat iedereen die kwetsbaar is, is behandeld natuurlijk.
Tim (Nederhorst den Berg)
Nee. Ik las op internet dat het
normaal 15 tot 20 jaar duurt
voordat een goed vaccin is
ontwikkeld. Het zou best kunnen helpen maar je weet niet
of je er over twintig jaar last
van krijgt. Dus als er meer
bekend is, misschien. Maar
als het verplicht wordt om op
vakantie te kunnen, zou ik het
wel doen.

Urica (Nederhorst den Berg)
Ja, dat hoor ik van de huisarts.
Sandra (Nederhorst den
Berg)
Jawel. Na de zomer misschien?
2021?
Jan (Nederhorst den Berg)
Het kan wel verbeteren maar
we moeten er wel met z’n allen achteraan en dan doen
we niet. Er zijn veel egoïsten.
Verder is er ook niks echt duidelijk. Vliegtuigen mogen niet
naar Engeland maar de boot
gaat nog steeds en de treinen
ook. Dat snap ik niet.
Rachel (Nederhorst den
Berg)
Het virus zal ellende blijven
aanrichten, omdat het een tijdje gaat duren voordat iedereen
ingeënt is. Het zou een zegen
zijn als we weer wat meer mogen als het weer beter wordt.
Simon (Nederhorst den
Berg)
Het lijkt langer te gaan duren
dan iedereen hoopt. Misschien
zijn er in de zomer genoeg
mensen gevaccineerd zodat

we weer veilig kunnen reizen.
Maar ik verwacht opnieuw een
moeilijk jaar, zeker als de overheid de samenleving te vroeg
open stelt.
Tim (Nederhorst den Berg)
Binnen de evenementen zie
ik het door al die virus-varianten niet echt veranderen.
Misschien pas over anderhalf
jaar. Versoepelingen als het
toelaten van op vakantie gaan,
lijken me niet zo slim om te
herhalen.
Urica (Nederhorst den Berg)
Misschien kunnen de georganiseerde bijeenkomsten voor
ons ouderen weer. Ook de
clubjes mis ik wel.
Sandra (Nederhorst den
Berg)
Ik hoop de tweede helft van t
jaar toch wel wat meer te kunnen. Hele grote evenementen,
dat zal nog wel lastig worden
maar dat je weer naar de bioscoop en het restaurant kan,
daar hoop ik wel op!

Grote brand Oud- Loosdrecht
Door: Wessel Kok (ook foto)

LOOSDRECHT
Zaterdagnacht heeft er een
grote brand gewoed in een
woning aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Hierbij is
niemand gewond geraakt.
De schade is groot en de
woning, waar ook een bed
and breakfast in zit, is onbewoonbaar verklaard.
De brand brak om 2.45 uur
uit. De brandweer zag dat de
brand in het midden van het
dak was uitgebroken, in de
rietlaag onder de dakpannen.
Daarop werd er een tweede
blusvoertuig uit ‘s-Graveland
opgeroepen. Niet veel later
kwamen de rietdekkersteams
van de brandweer Laren en
Blaricum ook ter plaatse. De
brandweer maakte een gleuf
in het dak om de brand te
blussen. Om 6.15 uur was de
brand onder controle.
Bed and breakfast
De woning werd gebruikt als
bed and breakfast. Een woordvoerder van de brandweer laat
weten dat er zes gasten en de

eigenaresse in de woning aanwezig waren. Twee mensen
zijn nagekeken door de ambulance vanwege het inademen
van rook. Verder raakte nie-

mand gewond. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde
uiteindelijk niet ter plaatse te
komen. De 20e eeuwse woonboerderij is opgebouwd is

1911. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer is nog uren
bezig geweest met nablussen.
Daardoor was de Oud-Loos-

drechtsedijk een tijd afgesloten geweest voor het verkeer.
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Maak een Corona Muurschildering
Wedstrijd tot 12 februari
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het coronavirus heeft een
enorme impact op onze
samenleving. Veel mensen
moeten verplicht binnen
zitten. Vaak met kinderen. Loosdrechter Frank
Scheers voelt die onmacht
aan. Hij komt met het idee
om thuis of op het werk
een Corona Muurschildering te maken.
Frank Scheers: “Dit kan op de
muur zelf, op een stuk canvas,
op aan elkaar geplakte A-4tjes
etcetera. De schilders kunnen
hun frustraties over het coronavirus erop zetten, een afbeelding maken, gevoelens uiten, klagen, hun wensen uiten
of wat ze ook willen vermelden
of plaatsen op hun Corona
Muurschildering.”
Scheers heeft ruime ervaring

met muurschilderingen. Zijn
vader en grootvader hadden
een groot schildersbedrijf dat
al vanaf 1894 bestond. Zij restaureerden vele monumentale
grachtenpanden en hadden
alle grote musea in Amsterdam
als klant, zoals het Rijks Museum, Het Stedelijk Museum en
het Amsterdam Museum. Zij
hadden hun eigen atelier in
deze musea. Zo kwamen ze
begin jaren ’50 in contact met
Karel Appel die toen een beginnend kunstenaar was. Via
hem kwam de familie in aanraking met de muurschildering.
De vader van Frank Scheers
heeft nog een brief uit 1958 in
zijn bezit waarin Karel Appel
bedankt voor het gebruik van
restanten verf.
Wedstrijd
Frank Scheers is kunstenaar.
Met een muurschildering kun
je je gevoelens kwijt op een
doek of een muur. De redac-

tie ondersteunt dit idee. Dus
nodigen we onze lezers uit om
een foto van uw Corona Muurschildering op te sturen naar:

redactie@dunnebier.nl. Dan
zullen Scheers en een onafhankelijk jurylid hun keuze bepalen. De mooiste komt promi-

nent in onze bladen. U hebt de
tijd tot vrijdag 12 februari.

Wij blijven zorgen!
Zorgen jullie ook voor ons?
Bij het leveren van zorg staat de veiligheid van bewoners, cliënten en collega's voorop. Daar kan
iedereen op rekenen. Mogen wij ook op jullie rekenen? Help ons door de corona maatregelen van de
overheid en het RIVM te volgen. Dank jullie wel!
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Lucy’s Kringloop

Loosdrechtse plassen
achtergrond nieuwe CD

REGIO
Graag stel ik mij kort aan u
voor. Mijn naam is Frits en
ik woon tussen het Gooi en
de Vechtstreek.
In de jaren ‘90 ben ik voor
de VN uitgezonden naar oorlogsgebieden en daar heb ik
geleerd dat spullen een twee

kans verdienen. Er zijn in de
loop der jaren mensen op mijn
pad verschenen die mij hierin aangemoedigd hebben en
door deze positieve feedback
heb ik de stoute schoenen
aangetrokken om een eigen
bedrijf te beginnen. De naam
Lucy’s komt uit Oostenrijk. Zij
is Nederlandse en recyclet al

meer dan 15 jaar artikelen in
Midden- Europa. Zelf vind ik
Frits niet klinken, vandaar dat
ik het ‘Lucy’s Kringloop’ noem.
Uiteraard met toestemming
van Lucy. Om in deze coronatijd een bedrijf te starten is natuurlijk riskant. Om het te doen
slagen hou ik me dan ook aan
alle regels. Hebt u spullen die
u niet meer gebruikt? Stop!
Gooi ze niet weg. Ik haal ze
gratis en coronaproof bij u op:
Breukeleveen – Loosdrecht
– Hilversum e.o., Maarssen –
Tienhoven- Breukelen – Loenen – Vleuten – Utrecht e.o.
Voor alle vragen omtrent de
voorwaarden kunt u mij bereiken onder: 06 27 25 27 75.

Boni Loosdrecht opent volledig
nieuwe winkel

WIJDEMEREN
Wytze Minne de Swart is
saxofonist,
componist
en muziekproducent. Op
22 januari 2021 heeft hij
zijn CD ‘MINNE’ op alle
streamingdiensten gelanceerd.
Voor de release van deze CD
is in november 2020 op de
Loosdrechtse plassen een
live registratie gemaakt. Deze
is op 24 januari officieel uitgrkomen, en te bekijken op de
website van Minne: www.min-

ne-music.com. Heel bijzonder
is dat de Loosdrechtse plassen zijn vast gelegd met drone- en sfeerbeelden van professionele kwaliteit, hetgeen
de CD een extra dimensie
geeft. Recent kwam ook Minne’s eerste single uit: ‘Cardinal rouge’, genoemd naar een
vogelsoort, de rode kardinaal,
met zijn heldere kleuren en
opvallende lokroep. Die je ook
hoort in de song, een feest van
contrasten.
FOTO: Studio Niessen

80ste verjaardag			
Wim Timmer

LOOSDRECHT
Supermarkt Boni in Loosdrecht gaat verhuizen. De
huidige winkel aan Rading
146 sluit op zaterdag 30 januari 17.00 uur voorgoed
de deuren. De nieuwe winkel opent op 3 februari om
09:00u op hetzelfde adres.
Gratis parkeren
Het huidige pand zal worden
gesloopt, waarna er op deze
locatie een volledig nieuw parkeerterrein zal worden aangelegd met meer dan 90 parkeerplaatsen. Boni klanten kunnen

hier gratis parkeren bij een bezoek aan de supermarkt.
Gloednieuwe winkel
Direct achter de locatie van
het huidige pand, wordt al
maanden volop gebouwd aan
een volledig nieuwe winkel. Dit
gloednieuwe pand is zeer ruim
van opzet met bijna een verdubbeling van het winkeloppervlak ten opzichte van het
oude pand. De nieuwe winkel
opent op woensdag 3 februari om 09:00 uur haar deuren.
De medewerkers van Boni
Loosdrecht kijken er naar uit

de klanten te verwelkomen in
deze nieuwe winkel, waar de
laagste prijs, de beste kwaliteit én vriendelijkheid voorop
staan.
Op woensdag 14 april zal het
nieuwe parkeerterrein worden
geopend, Boni gaat dit middels aantrekkelijke acties vieren met haar klanten.
Situatieschets nieuwe Boni,
open vanaf 3 februari, met
op de locatie van het huidige
pand, vanaf 14 april, ruim 90
nieuwe parkeerplekken.

LOOSDRECHT
Enorm verrast ben ik door jullie overweldigende aandacht
voor mijn 80ste verjaardag.
Jullie vele kaarten, berichtjes,
telefoon en verrassingen heb-

ben mij ontzettend veel plezier
gedaan in deze tijd met de
aangescherpte maatregelen.
Heel erg bedankt!
Wim Timmer

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

HET
AFTELLEN IS
BEGONNEN...

NOG 7
DAGEN

Open vanaf woensdag
3 februari om
09:00 uur!

VOOR DE BASIS NAAR

RADING 146
LOOSDRECHT

