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Len Veerman blikt terug op dé schaatsweek
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het is zaterdagochtend
20 februari. Len Veerman
heeft lekker een paar uurtjes gefietst onder een
lenteachtige temperatuur.
Hoe anders was het een
week eerder, een graad of
10 kouder, toen tienduizenden de plassen bezochten.
Wintersport in Nederland.
Als voorzitter van de IJsclub Loosdrechtse Plassen blikt hij terug op een
hectische week.

laag ijs. “Op een invasie zoals
afgelopen week doe je je best
om alles zo goed mogelijk voor
te bereiden. Dat begon al eind
vorig jaar voor het geval dat er
in de coronatijd ijs zou komen.
In ons bestuur hebben we uiteraard al heel veel ijservaring,
een tiental ijsmeesters en natuurlijk onze vraagbaak Jacob
van de Meulen, die op de achtergrond mee kijkt.”

tegen te houden, maar soms
ook weer niet. Len Veerman:
“De ijsclubs, de gemeente
Wijdemeren, politie, verkeersregelaars en de veiligheid
regio’s Gooi en Vechtsteek
en Stichtse Vecht moesten in
het onderling overleg, onder
leiding van onze burgemeester, nog leren op elkaar in te
spelen.” Zaterdag leek het ontspannen, maar het was echter
toch erg heel druk. “Je ziet dat
het regelen van het verkeer
regionaal beter geregeld moet
worden. In de debriefing die
nog volgt met onze gemeente
gaan wij een dringend advies
geven om bijtijds de input van
de samenwerkende ijsclubs
mee te nemen.”

samenwerking met
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Vanaf vrijdag werden er wegen
afgesloten om de toestroom
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Dunne Dirk
Evenals vroeger was Dunne Dirk het hoofdkantoor van
IJLP. Toen als café, nu als
makelaarskantoor. Veermans
voorganger en erevoorzitter woont recht tegenover de
hoofdpost. “We hebben elke
dag naar elkaar gezwaaid. Het
was goed.” Het was een zware
week, maar de voorzitter heeft
geen moment het idee gehad
dat de verantwoordelijkheid
boven zijn pet ging. “Maar in
de nachten na de ijsperiode

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

●

heb ik wel moeite gehad om
rustig te gaan slapen.” Aan
het eind van de zaterdagmiddag werd het spannend, toen
er steeds grotere wakken ontstonden. Code rood. “Het was
toch wel de vraag of mensen
gehoor zouden geven aan
onze dringende oproep het ijs
te verlaten. Als op de plassen
meer dan 20.000 mensen zouden zijn blijven schaatsen, dan
wordt de belasting gewoon te
groot en dan krijg je ook grotere groepen die door het ijs zakken.” Dat is gelukkig niet gebeurd. Langs alle plassen zijn
mensen zelf of door omstanders van het ijs gehaald. “Wat

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

eigenlijk gevaarlijker is als de
mensen nat over straat gaan
lopen. Ze raken dan alsnog
onderkoeld en zijn dan serieus
de weg kwijt met alle gevolgen
van dien.” Ziekenhuis Tergooi
heeft ruim 360 schaatsongevallen gemeld. Van wie enkele
tientallen uit Loosdrecht.
Hulp vrijwilligers
“Ik ben zeer content over de
fantastische
ondersteuning
van het Rode Kruis, de brandweer, de ambulancedienst,
onze dorpsgenoten en lokale
ondernemers”, vervolgt Len
Veerman. “Meer dan ooit besef ik dat ik onderdeel uitmaak
van een club fantastische
vrijwilligers, zowel leden als
bestuursleden. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik zonder deze bijzondere mensen
nergens zou zijn. Om 7 uur in
de ochtend waren de eersten
al buiten op het ijs en de laatste mailwisseling was rond 23
uur. Zonder enige onmin heeft
iedereen zijn/haar werk gedaan met een enorme saamhorigheid. Ik denk dat veel bedrijven jaloers op ons kunnen
zijn. Hulde!”

KELAARS.NL

“Ik voel me 100%. Veel van
onze vrijwilligers hadden wel
spierpijn afgelopen week, niet
zo gek als je de plassen 3 tot 4
keer per dag rondloopt op glad
ijs. Haha.” Sinds Veerman de
voorzittershamer overnam van
Jacob van der Meulen was het
de eerste keer dat hij als IJLPvoorzitter meemaakte dat de
plassen waren bedekt met een

Hoewel de gemeente diverse
oproepen deed om niet naar
Loosdrecht te komen, wisten
Veerman c.s. dat schaatsers
gewoon zouden komen. “Het
is echter zo dat de kennis op
het gemeentehuis van ijsjaren
net zo snel wegsmelt als het
ijs zelf met als oorzaak de wisselingen van banen en de beperkte overdracht van kennis.”
De IJLP was wel berekend op
een massale toestroom.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Kwekerij Krijn Spaan
Poot aardappelen en uién
zaden, groenteplanten, meststoffen ed
Bestellen en afhalen
Kortenhoefsedijk 171, Kortenhoef
T: 035-6562171
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Voor al uw klussen in
en om huis ! 06-83658102
www.kluzsupport.nl

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
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?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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Wij hebben plaats voor een

schoonmaker/ster

Voor 4 ochtenden in de week.
Heb je interesse neem dan contact met ons op
info@van-vulpen-facilitair.nl
of bel 0654635503.

Van Vulpen Facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
035 - 582 72 77

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

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
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

DONDERDAG-VRIJDAG -ZATERDAG
Supermalse kogelbiefstuk 100 gram
Oesterzwam kroketten
100% duurzaam, 200% lekker!

Per stuk

€ 2,98
€ 1,75

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

Bij besteding van 15 euro of meer ontvangt u een
heerlijk leverworstje gratis!!
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 25 februari t/m woensdag 3 maart

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

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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Baggerdepot in polder Mijnden reële optie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Bagger uit de Loosdrechtse Plassen halen is een belangrijk onderdeel van het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het gaat
om betere doorvaarbaarheid, schoner water, de natuur te verbeteren en nieuwe natuur te maken met de
bagger. Op 31 maart maakt
de stuurgroep van het Gebiedsakkoord een definitieve keuze uit drie locaties. Polder Mijnden lijkt de
voorkeur te hebben.
Toen de hoeveelheid bagger
in beeld werd gebracht, bleek
het veel minder te zijn dan
aanvankelijk gedacht. Er zou
slechts 125.000 m3 bagger
beschikbaar komen. Er moest
een tijdelijk depot komen om
vlot met het baggeren te kunnen beginnen. Toen de Egel-

shoek, tussen De Rading en
Hilversum, als ‘voorkeurslocatie’ naar buiten werd gebracht,
groeide daarover maatschappelijke weerstand. Ook kwamen er knelpunten naar voren:
de hoge natuurwaarde van de
Egelshoek vanwege de daar
opkomende kwel. Bovendien
was de bewoners van het project Weersloot min of meer de
indruk gegeven dat zij de Egelshoek mochten meenemen in
het natuurplan dat zij zouden
maken.
Later zei wethouder De Kloet
hierover: “Wij hebben vooraf
via ambtelijke contacten ervoor gewaarschuwd dat een
baggerdepot op die locatie
moeilijk uit te leggen is.” Hij
pleitte ervoor om alternatieven
te onderzoeken voor het storten van de bagger.
Stuurgroep
Bij een ingelast stuurgroepo-

verleg op 12 februari jl. stelde men
de criteria vast
om tot een besluit
te komen. Dat zijn
bijvoorbeeld
de
haalbaarheid, impact op de omgeving en de natuur,
de bijdrage aan
de doelstellingen
van het Gebiedsakkoord en het
maatschappelijk/
politiek draagvlak.
Voorts werd bepaald dat er nog
3 depotlocaties in
beeld zijn, namelijk 2 locaties in Polder Mijnden en een in Egelshoek. Een
besluit over het baggeren van
de jachthavens met een foliedepot komt pas half 2021 aan
de orde.
De realisatie van het baggeren
van de 1e t/m 5e Loosdrechtse
Plas is een van de projecten

van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden,
ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken
samen aan ruim 25 projecten
die het landschap, de natuur,
de waterkwaliteit, de openbare
ruimte en de recreatiesector in

dit unieke Natura 2000-gebied
moeten verbeteren. Zie ook:
www.vechtplassen.nl
Foto: Protest tegen
baggerdepot Egelshoek

Begroting Wijdemeren in breder perspectief
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De boekhouder van Zelfboekhouden.com onderzocht de begrotingen van
alle gemeentes in Nederland.
Alles x 1000 euro. Dat levert
ook een beeld op van Wijdemeren, waar de begroting
groeide met € 781.000 oftewel 5,21%. Ter vergelijking: in
Hilversum steeg de begroting
met 6,76%, dat is € 577 per in-

woner. In de zes dorpen is dat
€ 645 per inwoner. De meeste
posten moge bekend worden
verondersteld. In Wijdemeren
wordt geen precario geheven.
Dat is een belasting die gaat
om het gebruik van gemeentegrond (terrassen, luifels, winkeluitstalling, enz.)

2020
2021
(x1000 €)
Totale begroting:
14.992 5.773
Onroerendezaakbelasting:

6.578
7.551
Parkeerheffingen:
0
0
Precariobelasting:
0
0
Toeristenbelasting:
296
301
Overige belastingen:
598
611
Rioolheffing:
3.348 2.940
Afvalstoffenheffing:
2.747 3.009
Burgerzaken:
243
206
Begraafplaatsrechten:

340
320
Leges wonen en bouwen:
778
778
Overige leges:
64
57
Begroting per inwoner:
2020
2021
Totale begroting:
615
645
Onroerendezaakbelasting:
270
309
Parkeerheffingen:
0
0
Precariobelasting:
0
0

Toeristenbelasting:
12
12
Overige belastingen:
25
25
Rioolheffing:
137
120
Afvalstoffenheffing:
113
123
Burgerzaken:
10
8
Begraafplaatsrechten:
14
13
Leges wonen en bouwen:
32
32
Overige leges:
3
2

Rijk geeft 36 euro meer per inwoner
Verdeelsleutel Gemeentefonds aangepast
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Goed nieuws voor de gemeente Wijdemeren. Vanaf 2023 ontvangen de zes
dorpen 36 euro per inwoner meer uit het Gemeentefonds.
Financieel wethouder Jan
Klink meldt in een brief aan de
gemeenteraad dat het voorlopig gaat om 365.000 euro vanaf 2023. Het kan oplopen tot €

875.000, maar dat is nog niet
zeker. Wijdemeren valt onder
de zgn. ‘voordeelgemeentes’.
Er kan nog een afroming van
dit bedrag plaatsvinden om
de nadeelgemeenten te compenseren. In de regio Gooi en
Vechtstreek krijgen bijna alle
gemeentes meer geld. Blaricum is koploper met + 38. Laren is een pechvogel, dat moet
juist 101 euro per inwoner inleveren. Hilversum en Gooise
Meren staan in de plus met 18
euro, Huizen met € 14,-, Eem-

nes met 11 en Weesp met een
schamele + 2.

te van de gemeente en de
grootte van de watergebieden.

Aan deze herijking liggen diverse dikke rapporten van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken ten grondslag waarin minutieus wordt berekend
hoe de nieuwe verdeling tot
stand is gekomen. Er zijn heel
veel maatstaven om te meten
waarop een gemeente recht
heeft o.a. het aantal inwoners,
aantal jongeren; aantal uitkeringsgerechtigden; oppervlak-

Voorlopig
Een nieuwe verdeling is nodig omdat de huidige verdeling niet meer goed aansluit
bij de kosten van gemeenten.
Dit geldt vooral voor het sociaal domein. Daarnaast is de
manier waarop de verdeling
rekening houdt met de eigen
inkomsten van gemeenten
sinds 1997 niet meer geactualiseerd. Wijdemeren kan extra

financiële steun goed gebruiken. De begroting 2021 werd
afgesloten met een negatief
saldo van bijna twee ton. Zoals
bekend is er een miljoenentekort op de WMO en de Jeugdzorg. Overigens neemt het
volgende kabinet een besluit
over de definitieve verdeling.
Wethouder Klink sluit af met
de mededeling dat bij het opstellen van de Kadernota 2022
rekening wordt gehouden met
een gunstiger perspectief.
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GooiTV

Onze jeugd in coronatijd

Het programma vanaf woensdag 24 februari: In het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde
Termijn staat Ruud Bochardt
stil bij het beheer van de Loosdrechtse Plassen. De gemeente Wijdemeren wil dat weer
naar zich toe trekken. Maar is
dat wenselijk en mogelijk? Jan

Verbruggen van het CDA en
Stan Poels van PvdA-GroenLinks debatteren hierover met
elkaar. Lijsbeth Siegersma
gaat In Gesprek Met een vertegenwoordiger van het College
van B en W van Gooise Meren. TV Magazine staat stil bij
de gebeurtenissen in de regio.
Zie: www.gooitv.nl.

Te Huur

Ingezonden brief
Al bijna een jaar hoort iedereen niet anders dat we de ouderen en kwetsbaren moeten
beschermen in coronatijd. Ik
ben het daar ook mee eens uiteraard, maar er zijn nu inmiddels ook heel veel jongeren die
door alle absurde maatregelen
kwetsbaar zijn geworden. Niet
voor het virus, maar wel worden zij hard geraakt in hun sociale en emotionele ontwikkeling
met alle gevolgen vandien. Op
ons mooie dorp wordt ze maar
weinig ruimte gegund en wordt
er volop over ze geklaagd! Zelfs
als ze met een groepje staan te
voetballen klagen buurtbewoners over een grote groepsvor-

ming en dat ze eens rekening
moeten houden met een ander
en naar huis moeten. Sporten
in teamverband in de buitenlucht onder de 18 jaar, dat mag
en kinderen onder de 18 jaar
hoeven geen 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden, al dit soort
regels staan nauwkeurig uitgelegd op de site van de rijksoverheid. De jeugd die al maanden
op een schermpje les moeten
volgen en dan na schooltijd en
in de avond even lekker willen chillen met elkaar ergens
op een pleintje, dat moet toch
gewoon kunnen? Volgens veel
buurbewoners moeten zij maar
gewoon binnen blijven om-

dat zij vroeger ook niet op de
straat ‘hingen’. Vuilnis moeten
ze idd opruimen, maar van een
beetje muziek en wat herrie in
de vorm van lachen en praten
en dat ook nog maar tot 21.00,
dankzij die belachelijke avondklok, laten we dat nu alstublieft
gewoon gedogen. Wat meer
compassie en begrip tonen
voor onze jeugd, dat zou de
mens sieren. Overigens valt er
ook prima te praten met deze
jongeren, probeer het ‘ns zou ik
zeggen, in plaats van voor elk
wissewasje de politie te bellen.
Leven en laten leven.
Bianca Veldwijk, Kortenhoef

Verkiezingen
Ingezonden brief

Cannenburgerweg 63-G, Ankeveen
Op bedrijventerrein ‘de Slenk’ op besloten terrein gelegen
252 m2 bedrijfsruimte
begane grond (140 m2) en verdieping (112 m2).
In overleg aan te passen aan specifieke eisen.
Huurprijs € 1.050,00 per maand.
exclusief btw, servicekosten en GWL

Cannenburgerweg 63-A1
1244 RH Ankeveen
035-6550958
stomphorstvastgoed@live.nl

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Koffiebroodjes
Per stuk € 1,25

Na op 13-2-2021 ‘s morgens
om half 10 te zijn opgericht was
Nieuwe Democratie Wijdemeren om 14 uur al landelijk in
beeld. Code Oranje oprichter
Bert Blase, burgemeester van
Heerhugowaard, maakte de
kick-off bekend op het VNG
Congres Lokale Partijen. Tot
nu zijn er als gevolg daarvan al

6 bestaande lokale partijen uit
heel Nederland, die de agenda (=verkiezingsprogramma)
van Nieuwe Democratie Wijdemeren hebben opgevraagd.
Inmiddels is er provinciaal contact met de vertegenwoordiger
van lokale partijen in Provinciale Staten Noord- Holland.
Als u Bert Blase (lijst 16) door

uw stem in de Tweede Kamer
kiest, dringen uw Wijdemeerse belangen ook door in Den
Haag. Namens NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl.
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

Onze bomen zijn bedreigd
Ingezonden brief
De toelichting op het evaluatierapport over het bomenbeleid
liet ons schrikken. Bijna een
kwart van onze bomen is er
slecht aan toe. (In 2011 was dit
nog maar 5%) Volgens het evaluatierapport komt dit omdat we
achterlopen met onderhoud en
er ziektes optreden.
De Lokale Partij maakt zich
zorgen over de gevolgen hiervan: verschraling van onze
leefomgeving!
De oplossing van ons college
lezen we in de gemeentebegroting. Men wil bomen die
meer dan gemiddeld onderhoud vergen vervangen voor
bomen die minder onderhoud
vragen. Stel je eens voor dat

de knotwilgen en leibomen uit
onze dorpen verdwijnen.
De herplantplicht is nu 75%.
Nu blijkt dat we niet kunnen
nagaan of de gemeente wel
aan die 75% komt. Maar ook bij
75% herplant is het geheel de
vraag of op termijn het groene,
karakteristieke beeld van onze
gemeente behouden blijft, een
belangrijke constatering in het
evaluatierapport!
En dan de bomen in de straten:
We lezen dat groen en bomen
stressverlagend zijn en ons ook
op andere wijzen positief beïnvloeden. In het rapport staat
dat bomen soms niet één op
één kunnen worden terug geplant. Vooraf wordt bekeken of

er voldoende ruimte is. Als dat
niet het geval is, bijvoorbeeld
vanwege kabels en leidingen
wordt een kleinere soort of helemaal geen boom geplant, zo
bepleit het rapport. En zo verdwijnt er steeds meer groen
in onze dorpen. Het wordt tijd
voor een visie die hout snijdt!
We moeten daar snel een
boompje over gaan opzetten.
Koester het groen. Zie toe op
herplant, heb oog voor onze
inheemse soorten en laat niet
al het groen verdringen door
bouwplannen van projectontwikkelaars.
Renée Wijnen, raadslid voor De
Lokale Partij

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Kom jij de Energiecoöperatie

In strijd met Deltaplan

versterken?

Ingezonden brief

WIJDEMEREN
We krijgen steeds meer
vragen van bewoners en
ook het aantal projecten
groeit. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen
die kunnen helpen.
Wegens verschuiving van rollen zoeken we weer iemand om
onze financiële administratie
te doen. Boekhouding, afhandelen postcoderoosprojecten,
ledenincasso’s, acties en andere werkzaamheden. Woon
je in Ankeveen? Dan is deelnemen aan het projectteam
Aquathermie misschien iets

voor jou. Samen met bewoners
investeren in de mogelijkheden
van aquathermie (van de rioolwaterzuivering Horstermeer)
voor het aardgasvrij maken
van Ankeveen en werken aan
de coöperatieve oplossingen
daarvoor. En ook in Loosdrecht
starten we met een wijkproject.
Communicatie met bewoners is
de basis van ons werk. We zijn
op zoek naar enkele mensen
die willen ondersteunen bij de
communicatie en de netwerken
in de dorpen. Energietransitie
onder de aandacht brengen,
contacten leggen, communi-

catie-uitingen maken, sociale
media gebruiken en aansluiten
bij de actualiteit van de dorpen.
Naast energiecoaches, energieklussers en projectleiders
zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen ondersteunen bij acties, projecten en
hand-en-spandiensten. Neem
contact op met de Energiecoöperatie voor de mogelijkheden
en nadere informatie. Mail naar
info@ecwijdemeren.nl of kijk
op www.ecwijdemeren.nl
Afbeelding: LinkedIn Energiecoöperatie Wijdemeren

Naamloze Helden
Ingezonden brief
Zaterdag 14 februari jl. hadden
wij onze jongste kleindochter
van net 1 jaar oud bij ons in huis
in Muyeveld, zodat haar ouders
konden schaatsen. In de loop
van de dag werd zij koortsig
en aan het eind van de middag
raakte zij in een koortsstuip,
waarna zij helemaal verslapte
en al haar lichaamsfuncties leken uit te vallen. Haar ouders
waren toen gelukkig weer terug
van het ijs. Geen van ons had
zoiets eerder meegemaakt en
wij vreesden dat zij niet meer
bij zou komen. Wij hebben meteen 1-1-2 gebeld en in minder dan geen tijd stond er een
team van burgerhulpverleners
uit Breukeleveen in de kamer,
even later gevolgd door een
tweede team uit Boomhoek.
Onze kleindochter ademde

inmiddels weer en de defribillator kon in de tas blijven. Nog
even later arriveerde een ambulance, die het jonge gezin
naar het ziekenhuis bracht. De
weg kenden zij op hun duimpje. Die hadden ze eerder op
de dag al vele malen afgelegd
om gewonde schaatsers bij te
staan. De vrijwillige brandweer,
die ook was uitgerukt, kon terug naar de kazerne. Wij waren diep onder de indruk van
de inzet van al deze mensen,
die zich om ons bekommerden
alsof wij naaste familie waren.
Onze kleindochter maakt het
nu weer goed. Zij is thuis en
haar koorts is afgenomen. Wij
zijn alle betrokken hulpverleners, van de medewerker van
de 1-1-2 meldkamer tot de
vrijwilligers van de brandweer,

het ambulancepersoneel en de
dokters en verpleegkundigen
van de spoedeisende hulp in
het ziekenhuis heel veel dank
verschuldigd voor hun inzet
en hun hulp. De BHV’ers uit
Breukeleveen en Boomhoek
verdienen een bijzonder woord
van waardering. Deze vrijwilligers zijn voor ons onmiddellijk
in het geweer gekomen. Hun
optreden was kalm en zelfverzekerd, maar tegelijkertijd heel
invoelend. Daardoor slaagden
zij erin onze paniek en zorgen
tot bedaren te brengen. Wij
kennen hun namen niet, maar
wij zijn hen intens dankbaar.
Wij hopen dat wij dat langs
deze weg aan hen kunnen
overbrengen.
Anneke & Jeroen Thijssen

Vier politieke partijen staan
achter de plannen voor een
vier verdieping hoog appartementsgebouw aan ’t Laantje,
één van de laatste openbare
groene plekken van Loosdrecht. Deze ontwikkeling vind
ik lastig te begrijpen. Het in
2014 door de overheid opgestelde Deltaplan geeft alle gemeenten in ons land opdracht
om de openbare ruimte aan te
passen aan het veranderende
klimaat. Een van de onderwerpen die in dit Deltaplan staat
beschreven is dat, ik zeg het
nog maar een keer, alle gemeenten van Nederland, ervoor moeten zorgen dat de
openbare ruimte meer groen
krijgt met oog op vermindering van hittestress, bijdragen
aan biodiversiteit en verbeteren van de bodemkwaliteit.
Dit plan is geen storm in een
glas water. Google ‘Deltaplan
Overheid’ en dan krijgt u enig
beeld van de omvang van dit
plan. Veel gemeenten vertalen
deze opdracht in ambitieuze
plannen om in hun dorp of
stad veel bomen te gaan planten en met een herinrichting

(o.a. van de riolering) van de
openbare ruimte meer bomen
en gevarieerd groen te planten. Gemeente Wijdemeren
besluit met goedkeuring van
deze hoogbouw precies het tegenovergestelde. Een van de
laatste stukjes bos moet het
veld ruimen voor een buitenproportioneel groot gebouw.
Is er met deze bouwplannen
rekening gehouden met de
taak van de gemeente t.a.v. de
klimaatadaptatie? Kan iemand
mij dit uit leggen? Niet minder
belangrijk: is het bekend dat je
alle avonden kan genieten van
het prachtige ge-oehoe van
een uil die in dit bosje huist?
Het is natuurlijk voorspelbaar
dat de bouw van dit appartementencomplex ervoor zorgt
dat deze uil zijn vaste stek inruilt voor een omgeving die wel
diervriendelijk is. De gedachte
dat de natuur ondergeschikt is
aan de behoefte van de mens
is achterhaald en niet meer
van deze tijd. De natuur redt
zich wel zonder ons. Andersom gaat dit verhaal niet op.
Lanny Olie, Arnhem

Gooise Meren verlengt zendmachtiging GooiTV
De gemeenteraad van Gooise
Meren heeft woensdag 17 februari ingestemd met het voorstel van het college van B&W
om de zendmachtiging voor
de komende vijf jaar toe te wijzen aan GooiTV. Dat houdt in
dat de andere partij NH Gooi
afvalt. Programmaleider Ruud
Bochardt meldt dat hij erg blij

is dat zijn lokale omroep opnieuw het vertrouwen van het
college en de gemeenteraad
heeft en dat GooiTV ook de
komende vijf jaar mooie informatieve programma’s kan blijven maken voor de inwoners
van Gooise Meren. De zendmachtiging voor Wijdemeren
loopt af in april 2023.

Verkeerd telefoonnummer
Automaatje
AutoMaatje helpt bij vervoer
In het artikel van vorige week
“AutoMaatje helpt bij vervoer”
stond helaas een verkeerd telefoonnnummer vermeld, het
juiste nummer is
(035) 69 47 455
Heeft u, of een naaste, een
oproep gehad voor een coronavaccinatie bij de GGD in
Bussum en heeft u geen vervoer? ANWB AutoMaatje helpt

graag. Een rit aanvragen kan
twee dagen van tevoren op
werkdagen tussen 10.00 en
13.00 uur bij Versa Welzijn via
tel.nr. (035) 69 47 455
of via
automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl. Inwoners in
een rolstoel kunnen terecht bij
de Rollybus via
www.rollybus.nl.

“BUURT VIERDAAGSE”
Ontmoet de buurt!

Van zondagavond 28 februari tot en met donderdag 4 maart 17 uur wordt de
Oud Loosdrechtsedijk (tussen ‘t Bruggetje en de KWVL) “96 uur” afgesloten
voor alle verkeer voor het aanbrengen van nieuw asfalt.
Alleen voetgangers en hulpdiensten kunnen er dan nog door.

Hoe leuk is het als we deze vier dagen benutten om
Oud Loosdrecht “levendig” te houden.
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Kortom, BUURT VIERDAAGSE!
Laten we samen de buurt een
hart onder de riem steken!
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Trakteer jezelf op een bezoek aan
onderstaande bedrijven
en
wordt
e graag sSa
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verrast door een van hun acties!
L JA C
Workshops kaarsen maken,
honingproducten en B&B
Oudloosdrechtsedijk 115,
1231 LS Loosdrecht
www.imkerij.nl info@imkerij.nl
06-54345333

ZEILSCHOOL DE VUURTOREN

OPLEIDING TOT ZEILHELD
w w w.zeilschoolde vuurtoren.nl

Albert Heijn Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 182

Door toenemende werkzaamheden zoeken wij
een enthousiaste medewerker m/v.
Geïnteresseerd in watersport en motoren,
wij maken een monteur van je.
Fulltime of deel tijd.

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

*Onderhoud &
reparatie
*Mobiele service
*Refit specialist
*Motorinbouw &
motorrevisie

Oud Loosdechtsedijk 62,
1231 NB Loosdrecht
T: 035 582 55 06
M: info@willemveldhuizen.nl
W: www.willemveldhuizen.nl

*Boegschroefinbouw

SMAKELIJKE ACTIE

*Elektrasystemen

daar rij je graag even voor om

1231 LT Loosdrecht

*Jachthaven

Tel.: +31 (0)35 577 95 08

*zomer- en
winterstalling

www.jachtservicebreukelen.nl

Wij doen alles aan Uw auto!

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

*Vetus Center

Oud Loosdrechtsedijk 141A

Bosch Car Service Willem Veldhuizen

FRITUUR
OLIE
CROQUETTEN

FRITUUR PAN

BITTERBALLEN

FRITUURPAKKET

Ook zo’n trek in een ouderwets lekkere croquette op een
broodje óf met knapperig gebakken frietjes?
De HEEREN VAN LOOSDRECHT en ALBERT HEIJN Loosdrecht
hebben een compleet frituurpakket samengesteld voor
lekker thuis frituren.

Oud Loosdrechtsedijk 182

Verkoop - Onderhoud - Sloepen - Tenders

Marine Service Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 79a, Loosdrecht
035-5821462 - info@marineserviceloosdrecht.nl

www.smallandmaritiem.com - Oudloosdrechtsedijk 113B
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Starter Landvrouw Alissa
gemotiveerd aan de slag
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Hoewel Alissa Versluis opgroeide tussen de vrachtwagens in Nederhorst den
Berg stapte ze al gauw over
op het boerenwerk. Pas geleden startte ze haar eigen
bedrijf: de Landvrouw. “Ik
werk vanuit mijn gevoel en
het boerenverstand”, zegt
de jonge ondernemer.
Na de middelbare school volgde Alissa de opleiding Melkveehouderij. “Ik ben al sinds ik klein
was gek op dieren en wat is er
leuker dan van je droom je werk
te maken.” Haar liefde voor dieren komt niet helemaal uit de
lucht vallen. Overgrootouders,
opa en een oom en tante hadden of hebben vee, het zit dus
in de genen. Alissa ontdekte
al snel dat ze meer wilde dan
alleen met koeien werken. Ze

barstte van de ideeën over de
omgang van mens en dier. Ze
begon met het scheren van
koeien en paarden en zo kwam
ze in aanraking met diverse
ruiters. “Dat werd lesgeven op
maat. Ik kon problemen oplossen zowel tussen paard en ruiter als tussen de ruiter en het
dagelijkse werk. Dat is langzamerhand uitgegroeid tot het
begeleiden van mensen met
hun honden of paarden.” Met
of zonder eigenaar, dan gaat
het om heropvoeden van paard
of hond. Ook begeleidt ze gezinnen met kinderen in relatie
tot hun huisdier. “Een dier liegt
nooit”, weet de Landvrouw.
Cor
En dan heb je het schaap Cor,
waarmee Alissa op toer gaat.
“Cor is een leplam geweest
en opgevoed door mensen,
daarom is hij erg op de mens
gericht en gaat hij graag met

mij mee.” Met een bezoek aan
zorgcentrum De Kuijer waren
de ouderen heel blij. Sindsdien
gaan Cor en Alissa regelmatig
op pad om mensen te ontmoeten. “Het is heel dankbaar en
mooi werk en Cor vindt het heel
gezellig om mee te gaan in de
auto.” Voor de Landvrouw is het
een geweldige motivatie dat ze
resultaten bereikt in de omgang
tussen mens en dier. “Tuurlijk
lukken dingen niet altijd, hoe
mooi is het als je samen tot een
oplossing komt.” Na een zware
dag nog even de koeien melken geeft Alissa veel ontspanning. Ook is er voldoende hulp
voor de Landvrouw als ze aan
het werk is. Moeder en zusje
zorgen voor de mini dierentuin
thuis. Ook worden de schapen,
inclusief Cor, gecheckt door
Alissa of een vriendin. En de
honden kunnen altijd logeren
bij een andere vriendin.

Albert Heijn Loosdrecht

Maandag
1 Maart

Bierproeven met de
biertruck van Oudean

Dinsdag
2 Maart

Proeven met Roel Pos,
uitbater van de KWVL

De Landvrouw
Twee maanden geleden startte
Alissa haar bedrijf De Landvrouw. Ze kan als starter niet
vergelijken of ze last heeft van
corona, want alles is nieuw
voor haar. Wel heeft ze tot nu
een aardige dagtaak aan de
zorg voor haar eigen dieren.
“De enige problemen die ik
ervaar is dat lessen sneller afgezegd worden i.v.m. verkoudheid, en dat mensen misschien
bang zijn om iemand over de
vloer te krijgen.”

De Landvrouw hoopt dat meer
mensen haar werk gaan begrijpen en dat ze veel mensen en
dieren mag leren met elkaar
om te gaan. Ook met Cor, en
misschien wel meer dieren in
de toekomst, wil ze iedereen
bezoeken voor een onvoorwaardelijke liefde vanuit het
schaap.
Voor lessen, begeleiden en
knuffelen met Cor kunt u terecht bij de Landvrouw op Facebook en Instagram. Of bel:
06- 41 555 436. Mail: Alissa@
delandvrouw.nl

Buurtvierdaagse, ontdek de buurt en je buren
tijdens de lockdown van de Oud Loosdrechtsedijk
van 1 tm 4 maart. Kom langs bij Albert Heijn
Loosdrecht!

Woensdag
3 Maart

Smakelijke actie met
de Heeren van
Loosdrecht

Donderdag
4 Maart

Zalmroken met de
Vrijbuiter club

Bezoek ons Albert Heijn filiaal op de Oud-Loosdrechtsedijk 182
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Dunnebier Print zet in op de zomer
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Als we langzaam maar zeker uit de lockdown zullen
kruipen, dan kunnen we
hopelijk uitzien naar een
mooie zomer. Uitgeverij
Dunnebier Print & Marketing wil de lezers van het
Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster daarbij van
dienst zijn. Vanaf half mei
zullen er plusminus 15.000
exemplaren van de gids
‘Zomer in Wijdemeren’
uitkomen. Huis aan huis,
maar ook op bekende verzamelplekken als jachthavens, terrassen, hotels,
VVV, restaurants, parken
en het gemeentehuis.
Na het succes van de winterse gids ‘Feest in Wijdemeren’
eind november 2020 zet de
uitgeverij vol in op de zomer.
Het wordt een glossy met
een overzicht van de fiets- en
wandelroutes, botenbouwers,
bootverhuur,
jachthavens,
horeca, restaurants, bed &

breakfast. Maar ook met veel
informatie over de buitenplaatsen, sluis- en brugtijden, de
bereikbaarheid,
zeilverenigingen. De Fietsboot over de
Loosdrechtse plassen wordt
zeker niet vergeten. Voor de
gemeente Wijdemeren zijn recreatie en toerisme belangrijke
pijlers van het beleid. Denkt u
maar eens aan de vaarverbindingen en de aanpak van
de bagger. De Zomergids zal
een belangrijke informatiebron
vormen voor velen, ook voor
bezoekers van buitenaf. Nu
steeds meer Nederlanders
kiezen voor vakantie in eigen
land kan onze gids daarin voor
de zes dorpen een belangrijke
bijdrage vormen.
Adverteren
Zonder adverteerders geen
blad. Dezer dagen verzendt
de uitgeverij tientallen uitnodigingen aan bedrijven en
stichtingen om mede vorm te
geven aan de inhoud van ‘Zomer in Wijdemeren’. Tegen
aantrekkelijke tarieven worden
ondernemers
aangespoord

om advertentieruimte te kopen
in de zomergids. Waarbij van
belang is dat het Weekblad
Wijdemeren en de Nieuwsster
het allerhoogste bereik hebben van de regionale en lokale
media.

Dunnebier Print & Marketing
heeft zin in de zomer en hoopt
dat vele Wijdemeerse ondernemers zullen aansluiten. Bent
u geïnteresseerd, neem a.u.b.
contact op met John Voogd:
advertentie@dunnebier.nl Of

bel hem: 0294- 25 62 04.
PS: mochten de ontwikkelingen rond het covid19- virus dit
niet toelaten, dan zal onze Zomergids niet verschijnen

Bezorger in beeld: Jens Kempers
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Als lezer van deze krant
kunt u de bezorger van de
Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de rubriek ‘bezorger in beeld’. Stuur een
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en beloon uw bezorger met een cadeaubon
van € 15,-.
De dertienjarige Jens Kempers bezorgt bijna twee jaar
het Weekblad Wijdemeren in
Kortenhoef. Een leuk bijbaantje dat broer Renzo daarvoor al
zeven jaar vervulde. Jens heeft
een flinke wijk van 265 kranten. Hij loopt de Zwanebloem,
Dotterbloem, Krabbescheer,
Kikkerbeet, Moeraszegge, Hoflaan en een stukje Kerklaan. “Ik
weet niet alle straatnamen uit
mijn hoofd, meer ken de route
wel” zegt hij met een lach.”
Samen met oma
Meestal is oma Marianne op
woensdag in huize Kempers.
Dan helpt ze Jens met het

bezorgen van de bladen. “Het
is een sportief uitje voor oma”
grapt Jens. Maar hij vaart er
wel bij. Want samen lopen
ze de route in een uurtje en
anders kost het hem dubbel
zoveel tijd. Bovendien is het
gezellig en krijgt hij onderweg
bij ‘de vriendinnen van oma’
steevast iets lekkers. De koekjes en snoepjes liggen al voor
hem klaar. Een andere attractie is de mooie auto’s die Jens
onderweg spot. Langs de weg
staan Tesla’s en Audi’s en hij
spitst zijn oren als er een Lamborghini, Ferrari of Porsche
voorbijrijdt. “Die hoor ik van
verre al aankomen, ik herken
ze aan het geluid.”
Brugpieper thuis
Jens zit in de eerste klas op het
Hilfertsheem college in Hilversum. Hij is een paar maanden
op school geweest, tot zijn eerste rapport. Toen ging het middelbaar onderwijs dicht, om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het thuisonderwijs tijdens de lockdown
bevat hem eigenlijk wel prima.
“Het gaat gewoon goed. En de

dagen zijn minder lang” motiveert Jens. Al mist hij wel zijn
favoriet vak; bewegend onderwijs (gym). Gelukkig traint hij
nog twee keer per week bij SV
’s-Graveland en speelt hij er af
en toe een oefenwedstrijdje.
Door corona ligt de competitie
immers stil. Jens is sinds zijn
vierde al lid van de blauw-wit
gestreepte voetbalclub. Hij begon in de smurfenbak, stond

een tijdje op het veld, maar
koos voor keepen toen hij bij
de F’jes kwam. Dat doet hij nog
steeds, maar nu bij JO 14-2.
Spelen en gamen
Een andere hobby van de
13-jarige is lekker op zijn kamer zitten, achter de Playstation of gamen. Maar hij houdt
ook van ‘gewone spelletjes
doen’ en gaat graag naar bui-

ten, soms onder lichte dwang
van zijn moeder. Met het bezorgen van de kranten spaarde
Jens voor een tv op zijn kamer
en spullen voor z’n Playstation. Wat hij later wil worden,
dat weet hij nog niet. Iets met
zijn handen, maar wat precies?
Zijn ogen gaan twinkelen als hij
olijk zegt: “Misschien wel fulltime gamen.”
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FAMILIEBERICHTEN

Column 9

Ervaringen van een vrijwilliger		
DANK
De enorme stroom aan kaarten, berichten
en andere blijken van medeleven die wij na
het overlijden van mijn man Co de Kloet (sr.)
mochten ontvangen was hartverwarmend.
De reacties waren zonder uitzondering zeer
persoonlijk en daardoor troostrijk en een blijk
dat hij voor veel mensen een gewaardeerde
vriend of kennis was. Namens het hele gezin
wil ik iedereen daarvoor bedanken.
Ruut de Kloet
Kortenhoef

Evert de Bruin overleden
ANKEVEEN
Evert de Bruin, inmiddels
in de hele regio bekend van
12Voltinhuis is 8 februari
overleden.
Hij was al een tijd ernstig ziek
maar bleef tot het allerlaatst
actief in het uitdragen van zijn
kennis. Evert had veel over
voor zijn passie. Hij was speciaal naar Ankeveen verhuisd
om ruimte te maken voor zijn
voorbeeldhuisje op 12/24 volt
gelijkstroom dat kan draaien
op één zonnepaneel. En voor
de meeste apparaten in huis
heeft hij een goed alternatief
op 12/24 Volt gevonden. Vorig

jaar heeft Evert de eerste prijs
gewonnen bij de Prijsvraag
Energiebesparing van de gemeente Wijdemeren. Mogelijk
is 12Voltinhuis ook toepasbaar
voor nieuwbouw van tinyhouses. Wij wensen Everts vrouw
Sandra en de kinderen heel
veel sterkte bij dit verlies. Na
een flinke periode van rust zal
Sandra de promotie van Everts
12Voltinhuis zeker voortzetten.
Dan is na aanmelding voor bezichtiging mogelijk via info@
12voltinhuis.nl. Nadere informatie op www.12voltinhuis.nl.
Foto: Evert met Sandra en wethouder Boermans (rechts)

in de hospice zorg
Ingrid Bergstein werkt
als vrijwilliger bij Inovum
op palliatieve afdeling de
Ster in verpleeghuis de
Beukenhof.
“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken, inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder
opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”
Het patatje met kroket was
heerlijk, maar ik wil nog
steeds dood
In de zomer, een week voor
mijn vakantie, ontmoette ik
een nieuwe cliënt. Zij had
onlangs van de arts te horen
gekregen dat ze nog maar
zeer kort te leven had. Twee
weken voor haar komst bij De
Ster waande ze zich nog helemaal gezond en woonde zelfstandig. Tijdens haar intake
gesprek had ze aangegeven
erg op zichzelf te zijn. Liefst
verbleef ze alleen op haar
kamer en wilde niet mee-eten
aan tafel. Daarom bracht ik
haar eten op de kamer.

Een week later was de situatie onveranderd, ze bracht
hele dagen op bed door. Ik
vroeg of ze wellicht een luchtje wilde scheppen, maar ze
gaf aan dat ze dat niet wilde.
Ik nam afscheid in de vooronderstelling dat ik haar na mijn
vakantie niet weer zou zien.
Er braken warme weken aan.
Mijn gedachten gingen zo nu
en dan uit naar collega’s en
cliënten in de warme zomer.
Ik was benieuwd wie ik na
deze weken zou aantreffen
en keek er naar uit weer van
betekenis te zijn voor mensen
voor wie het einde zo nabij is.
Tot mijn verbazing hoorde
ik bij terugkomst dat de mevrouw die op zichzelf was
er nog ‘was’. Ik liep bij haar
binnen om gedag te zeggen,
we raakten in gesprek. “Ik
lig hier maar te wachten tot
ik dood ga, de dagen duren
verschrikkelijk lang”, vertelde ze. Ze bleek bezig te zijn
met een euthanasie aanvraag
procedure en hoopte dat dat
snel geregeld kon worden.
Het verwonderde mij dat ze
al die weken haar bed niet uit
geweest was. In mijn ogen lag
ze te verpieteren in bed. “Heb
je geen zin om de zon op je
huid te voelen en de wind

door je haren?”, vroeg ik haar.
“Dit is toch ook geen leven
zo. Wat zou je nu het allerliefste doen?”, vroeg ik. Ze antwoordde: “Een lekker patatje
eten op het terras!”. Samen
met een verpleegkundige
zette ik haar in een rolstoel,
gehuld in pyjama en peignoir,
want kleding had ze niet meegenomen van huis. Niet veel
later stonden we voor de balie
van snackbar De Schakel. Ze
wilde naast haar frietje ook
een kroket en bood mij er ook
een aan. We streken samen
neer op het terras en genoten
van de kroket, het avondzonnetje en maakten een praatje
met een andere klant. Ze gaf
aan dat ze moe werd en terug
wilde. Ik vertelde haar dat ze
een volgende keer de loempia moest proberen. We hielpen haar terug in bed, waarna
ze me bedankte voor de fijne
avond. Ze vervolgde met:
“Maar ik wil nog steeds dood!”
Een week later hoorde ik van
een collega dat ze het weekend samen met haar familie
een heerlijke loempia van de
Schakel gegeten had. Maar
zo wilskrachtig als ze altijd
was en na de regie herpakt
te hebben, had ze hierna het
leven losgelaten.

C O N T A I N E R S
•
•
•
•
•

Aanleveren van afval op onze locatie aan de Gageldijk 83 in Maarssen
Afvalinzameling met afzetcontainer, perscontainers en rolcontainers
Ondergrondse afvalinzameling
Afvalrecycling
Levering van zand, grind en tuinaarde

T:030-2611866
T:
030-2611866

W: www.venuscontainers.nl E:
E: info@venuscontainers.nl
W: www.venuscontainers.nl

Iets nieuws.......

db

HOME
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Hoe groot kan het verschil zijn
LOOSDRECHT
Frank Moorman op de boven foto in een DN- ijszei-

ler op 14 februari. Precies
een week later in een Laser zeilboot.

Groter kan het contrast haast
niet uitgebeeld worden. Beide
foto’s zijn op ongeveer dezelf-

de plaats, dezelfde tijd en dezelfde richting gemaakt vanaf
de Eerste Plas. Het eiland Ro-

binson Crusoe zie je midden
op de foto.

Dunnebier Print lanceert...
Dunnebier Home biedt een
prachtige collectie prints,
posters en muurstickers
waarmee elke ruimte
eenvoudig ‘en smaakvol
te ‘stylen’ is.

db

HOME

Prachtige
verwijderbare
muurstickers

25%

introductiekorting
gebruik code

welkom/ww/ns
(geldig tot 1 maart 2021)

Muurstickers (verwijderbaar) om je
kinderkamer te ‘pimpen’!

>
Posters die passen
bij elk interieur

V
V
V
V
V
V
V

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl

V
V
V

13

Woensdag 24 februari 2021

Groep 8-leerlingen op zoek naar legendarische
schat
HILVERSUM
Sfeer proeven op een nieuwe school kan uitdagend
zijn tijdens de lockdown.
Het Alberdingk Thijm College in Hilversum kwam met
een ludieke oplossing. Op
vrijdag 19 februari hebben
ruim 300 groep 8-leerlingen
van verschillende basis-

scholen een online escape
room gespeeld.
In groepjes van vier gingen ze
samen met een brugklasser
van het Alberdingk Thijm College de uitdaging aan. Door
cryptische puzzels op te lossen
konden ze de legendarische
schat van Alberdingk Thijm

bereiken. Het resultaat: veel
energie, enthousiaste leerlingen en een goede impressie.
Een leerling: “Het was super
spannend, ook best wel moeilijk, maar we hebben de schat
gevonden!”
Virtueel kennis maken
De coronapandemie heeft

een grote impact op leerlingen en onderwijsinstellingen.
Belangrijke beslis- en kennismakingsmomenten zoals open
(les)dagen vinden hierdoor
voornamelijk online plaats.
Naast de escape room maakte ook een virtuele tour door
het schoolgebouw onderdeel
uit van het programma. Door

buiten de gebaande paden te
treden hebben leerlingen online toch de mogelijkheid om
zich verder te oriënteren in
de volgende stappen van hun
schoolcarrière.

Comenius College verdient zilveren			
Schoolkantine Schaal
HILVERSUM
Het Comenius College
heeft onlangs de zilveren Schoolkantine Schaal
2020-2021 van het Voedingscentrum
verdiend.
Hierdoor kan de gemeente
het ventverbod in de omgeving van de school handha-

ven. “Een mooi voorbeeld
van een brede samenwerking voor de gezondheid
van kinderen”, vertelt de
rector van het Comenius
College Robert van der Sijde.
Het Comenius College heeft

hard gewerkt om de kantine
gezonder te maken. Ten minste
60% van het aanbod bestaat
hiermee uit een gezondere
aanbod, er is een gratis watertappunt en voor leerlingen
is het extra makkelijk om een
gezondere keuze te maken,
want de ongezonde producten

liggen achteraan. De mobiele
frietkraam die tijdens pauzes
voor de deur van de school
stond, was dan ook een doorn
in het oog. Rector Van der Sijde is tevreden met het resultaat
en hoopt op meer. “De goede
samenwerking tussen het Comenius College, onze kantine,

voedingsadviseurs,
buurtregisseur, gemeente en JOGG
heeft gezorgd voor een goed
resultaat. Leerlingen krijgen in
school een gezond aanbod in
de kantine en worden buiten
niet meer verleid tot ongezond
eten, daar zorgt de gemeente
nu voor.”

Vanachter mijn computer kan
ik jullie dan ook zien, dus ik
kan ook opletten dat jullie geen
hulp krijgen van elkaar, een
juf, meester, moeder of vader.
Want schaken, ook al speel je
met een team is toch een spel
tussen jou en je tegenstander,

of de computer wanneer je dat
leuk vindt. De winnaars mogen
direct door naar het Nederlands
Kampioenschap en uiteraard
is er ook weer een grote beker voor de winnende school.
Mocht je nog snel iets willen
leren. Ik ga mijn schaakboeken

verkopen, de opbrengst gaat
naar het Max Euwe Centrum in
Amsterdam, de enige volwassen wereldkampioen die Nederland ooit gehad heeft. Eline
Roebers werd wereldkampioene bij jeugd tot 14 jr.
www.slimmepionneke.com

Schaaktalenten gezocht
Nu online schoolschaken
WIJDEMEREN
Ondanks de corona blijkt
het toch mogelijk een
schoolschaaktoernooi te
organiseren, en wel online.
Nu is het de vraag of jullie
school mee wil doen.

Als je zelf mee wilt doen, zoek
dan genoeg vriendjes en vriendinnetjes om een team van 4
te vormen en ga flink zeuren bij
je juf of meester of je mee mag
doen met je team. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, ga ik
kijken wat de beste datum is.

werkenbij123inkt.nl
Telefoon: 0294 - 787 123
E-mail: werkenbij@123inkt.nl

Weet jij dat de beste webwinkel van
Nederland praktisch om de hoek zit
én op zoek is naar nieuwe collega's?

Beste Webwinkel van Nederland! 2008 - 2021

Magazijnmedewerker parttime

Magazijnmedewerker shifts

Bijvullen, orderpicken en inpakken

Bijvullen, orderpicken, inpakken

Controleren & tellen van voorraden

Zaterdag tussen 09.00 uur en
19.30 uur

Dynamische teams

Alert op veranderingen

Ploegendienst:
week op 07.30-16.00 uur
week af 16.00-00.30 uur

Werktijden van 08.00-16.30 uur

Zondag van 09.00 uur tot 17.30 uur
Zondag van 16.00 uur tot 24.00 uur
Evt. ook mogelijk om in 4-urige shifts
te werken

e
eal

Id

an!

a
bijb

Voorraadbeheer medewerker (ft/pt)

What’s in it for you?
Naast de legendarische uitjes en feestjes (zodra het weer mag),
kun je nog veel meer van ons verwachten! We bieden je onder andere het volgende:
Doorgroeimogelijkheden
Internationale werkomgeving
Gezellige collega’s en een informele werksfeer

Magazijn Ploegleider (ft/pt)

Aansturen +-70 team
Bewaken dagelijkse doelstelling
Controleren verwerkte orderdata
Fulltime: maandag tot en met vrijdag
in ploegenrooster
Parttime: zaterdag en zondag

Magazijn Coördinator (ft)

Ondersteuning managementteam
magazijn
Procesverbetering met logistieke
partners en interne procedures
Fulltime: maandag tot en met vrijdag
(indien noodzakelijk ook in de
avonden beschikbaar)

Planning, Control &
Support medewerker (ft)

Controle inkomende vrachten
Contact leveranciers en interne
klanten
Procesverbetering aanbrengen
goederenstromingen

Koningsbeltweg 52
Almere
1329 AK
Nieuw Walden 56
Nederhorst den Berg
1394 PC
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Sneeuwklokje

Landelijk wonen 2.0
LOOSDRECHT
Niet iets wat je verwacht als je
vanuit Hilversum naar Loosdrecht verhuist, dat als je de
gordijnen opendoet op een
zondagochtend je bijna in een
beschermde diersoort stapt.

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Toen de bloemen hun kleuren
kregen stond het sneeuwklokje verlegen achteraan in
de rij. Eindelijk aan de beurt
gekomen waren alle kleuren
op, de doos was leeg. Er zat
niets anders op om de andere
bloemen te vragen of ze iets
konden missen. De ijdele Tulp
weigerde hooghartig, de Narcis vond dat ze niets van haar
stralende geel kon missen en
de trotse Hyacint met haar he-

melblauw reageerde niet eens
op de gefluisterde vraag van
het sneeuwklokje. Verdrietig
liet ze haar hoofdje hangen.
Toen kreeg de sneeuw die
toch al een beetje hekel had
aan al die zomerse kleurenovervloed medelijden en
zei dat het klokje wel iets van
zijn wit mocht hebben. Bovendien zou hij haar met zijn
mantel beschermen zodat ze
als eerste ging bloeien en iedereen die haar zag blij werd.
En dat zijn we. Nauwelijks is

de sneeuw verdwenen of de
sneeuwklokjes staan op diverse plekken op de tuin ons
toe te lachen. Van -15 naar
+ 15, dat is wennen en even
rennen. Stoppen met onderhoudsklussen en weer heerlijk met de aarde aan de gang.
Mest uitspreiden, de loonwerker bellen, zodat hij het land
komt omspitten en ook zelf
met de spa aan het werk om
alle hoekjes handmatig om te
werken. We worden er zelfs
een beetje nerveus van.
Zie: info@landenboschzigt.nl.

Al Jazeera op 4e en 5e plas

Zeker is het geen nagini, maar
ik keek wel raar op toen ik
deze ringslang in de woonkamer aantrof. Ik vermoed
dat- ie heeft overwinterd in de
kruipruimte en door het warme
weer en het isoleren van de
spouw en bodem wakker is
geworden en zijn gewone weg
naar buiten niet meer heeft gevonden. Ik heb hem gevangen

en wilde hem als hij het warm
genoeg had weer loslaten,
maar daar heeft-ie niet opgewacht en is zelf weggegaan
naar het landje achter ons?
Tot volgend voorjaar? Landelijk
wonen voor stedelingen 2.0
(Fam Peeters, Nieuw Loosdrechtsedijk 85).

Historisch festival afgelast
VREELAND
Het geplande historisch
festival Vreeland 21 & 22
augustus a.s. is door de
organisatie geannuleerd.
Het is met de huidige
RIVM- richtlijnen onmogelijk om een groot oldtimer
evenement, wat het historisch festival Vreeland is,
te organiseren en te handhaven.
Op dit moment is het gewoon
niet mogelijk de voorbereidende werkzaamheden verder uit
te voeren en het risico te lopen dat het festival tegen die

tijd afgelast moet worden. Het
bestuur wil dolgraag een volwaardig festival organiseren,
maar dit is nu, helaas met de
huidige maatregelen, gewoon
niet mogelijk, aldus secretaris
Tijmen Zeldenrijk. Bovendien
vindt het bestuur het ook maatschappelijk onverantwoord het
festival dit jaar te organiseren.
Onze hoop is nu dat we in augustus 2022 weer een schitterend historisch festival kunnen
organiseren. Ook de onderdelenmarkt die gepland stond op
zondag 18 april, kan om bovenstaande redenen ook niet
doorgaan.

Finley het Witte Huis
Populairste trouwlocatie
LOOSDRECHT
Op zaterdag 20 februari
was er feestelijk nieuws
voor Finley het Witte Huis.

Door: Herman Stuijver

BREUKELEVEEN
Dat de zes dorpen van
Wijdemeren tussen 10 en
14 februari het ijscentrum
van Nederland vormden,
is ontegenzeggelijk. In
Breukeleveen kregen ze
zelfs bezoek van Al Jazeera. Een televisienetwerk
vanuit Qatar, met een wereldwijd bereik.
IJsclub de Vijfde Plas uit Breukeleveen bestaat al 77 jaar en

heeft 370 leden. Ook deze
vereniging heeft zich ingezet
iedereen zo veilig mogelijk te
laten schaatsen op de 4e en
5e plas. De vereniging heeft
tijdens de ijsperiode zijn basis
op De Strook, waar je zomers
vanaf een lang strand kunt
badderen. Nu lag er bevroren
water. Het was een intensief
weekend voor de Breukeleveners. Vrijwilligers kwamen
in actie om wakken af te zetten, mensen van het ijs te halen die gewond zijn geraakt en
mensen uit wakken te halen.

En uiteraard aanwijzingen geven waar je het veiligst kon
schaatsen. Plotseling werd
Breukeleveen wereldnieuws
toen een cameraploeg van Al
Jazeera schoorvoetend het ijs
betrad. De Arabische zender
wilde weleens weten wat ijspret is. Ze maakten ook een
interview met een baancommissaris. Deze uitzending is
de hele wereld overgegaan
en minstens 500.000 keer gezien. Ook de NOS zond beelden uit.

Het was echt van schaatshectiek naar Bruiloftsromantiek.
Finley het Witte Huis – met
de schitterende rietgedekte
villa’s aan de Loosdrechtse

Plassen is wederom de populairste trouwlocatie van
Noord- Holland in 2021. Dat
maakte touwlocatiespecialist
Toptrouwlocaties het afgelopen ijsweekend bekend. Per
jaar organiseert Finley circa
100 huwelijksfeesten en het is
een officiële trouwlocatie van
de gemeente Wijdemeren.

Voorzitter
lokale
cliëntenraad
Thuiszorg
Loosdrecht

Vacature

Betrokken ervaringsdeskundige gezocht
Inovum zoekt een voorzitter voor de lokale cliëntenraad thuiszorg die een kritische en
positieve bijdrage wil leveren aan de belangen van thuiszorgcliënten in Wijdemeren en
Hilversum.
Je behartigt met een klein team van vrijwilligers de belangen van thuiszorgcliënten op een
representatieve manier. Je bent creatief, deskundig, zorgzaam en weet hoofd- van bijzaak te
scheiden. Informatie vanuit de achterban (thuiszorgcliënten) bundel en presenteer je op
efficiënte wijze aan ons. Je hebt bij voorkeur binding met Inovum thuiszorg, bijvoorbeeld als
eerste contactpersoon, familielid of (voormalig) cliënt van de thuiszorgdiensten van Inovum.

8 uur per maand
1 x per 2 maanden overleg
Locatie Loosdrecht
Vergoeding € 600,- p.j.
Op basis van
vrijwilligersovereenkomst

Benieuwd? Kijk voor meer informatie op inovumwerkt.nl of neem direct contact op:
client@inovum.nl

035 - 588 81 50

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

