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Afscheid nemen van

NIEUWSSTER
Bibian Mentel
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT

teiten. Niet voor niets werd in
2018 de Bibian Mentelpier in
de Porseleinhaven naar haar
vernoemd. Zij is ook Ereburger
van Wijdemeren. Bibian won
op de Paralympische Spelen
in 2014 in Sotsji drie gouden
medailles, in 2018 won ze er
twee in Zuid-Korea. Slechts
drie maanden na een zware
nekwerveloperatie. Sindsdien
werkte ze met nog meer kracht
en doorzettingsvermogen aan
de Mentelity Foundation. Een
stichting die kinderen en jongvolwassenen met een fysieke
beperking stimuleert en inspireert. Als ze maar enigszins tijd
heeft, is ze ook actief op maatschappelijk- sportief terrein in
het dorp. Recent nog hielp ze
de Loosdrechtse broers Jazz
en Ty met hun idee om een
pumptrack te plaatsen. Om
nog maar niet te spreken over
het voorlezen op scholen en
in de bieb, diverse sup-evene-

samenwerking met
Het trieste nieuws
kwam
WEEKBLAD
VOOR
OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
hard binnen, maar artsen
hebben Bibian Mentel (48)
geadviseerd te beginnen
met afscheid te nemen van
haar naasten. Dat blijkt uit
een verklaring van Bibian
en haar man Edwin Spee.

Het gaat namelijk niet goed
met Bibian. Haar artsen hebben onlangs uitzaaiingen geconstateerd in de hersenen
en in tegenstelling tot de afgelopen 15 keer in 21 jaar is
er dit keer geen behandelplan
meer mogelijk’ staat er in de
verklaring. Velen uit Wijdemeren kennen deze sportieve
inwoner van Loosdrecht die
niet alleen twee keer werd gehuldigd voor haar Olympische
prestaties, maar ook zeer betrokken was bij lokale activi-
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De kajak met de unieke trapaandrijving
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menten en zelfs in een sulky
achter een racepaard meedraven, deed ze van harte.
Lange strijd
Bibian Mentel strijdt al jaren te-

gen kanker en wist altijd weer
terug te komen. Ze werd vele
malen geopereerd, maar altijd
ziet ze met optimisme uit naar
een nieuwe fase in haar leven.
Een leven met ups en downs.

t

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

In een gesprek met De Telegraaf zegt Bibian ook in 2021
van iedere dag een ’mooi
feestje’ te willen maken.’ Dat is
de strekking. We durven zo’n
twee, drie maanden vooruit te
kijken, maar meer dan dat is
het niet. Ik geniet van iedere
dag dat ik mijn man en kinderen om me heen heb.’

www.idmakelaars.nl

Janet de Lange

www.veermanmakelaars.nl

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

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

PEDICURE lid provoet
komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie

KELAARS.NL

035-5825333

Onze kantoren

met Janet 06-29060003.
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Met ANWB AutoMaatje		
Wijdemeren naar de stembus!
Bent u minder mobiel en
wilt u toch graag uw stem
uitbrengen bij de Tweede
Kamerverkiezingen op 17
maart? Wij hebben vrijwilligers klaar staan die u graag
naar de stembus brengen!
Op 17 maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen 2021. Alle
inwoners van 18 jaar of ouder
ontvangen een uitnodiging om
hun stem uit te brengen. Op
15 en 16 maart is er binnen
de gemeente extra gelegenheid om vervroegd te stemmen
voor mensen die extra kwetsbare zijn voor COVID-19. Alle
70-plusser wordt daarnaast de
mogelijkheid geboden om per
brief te stemmen. Daarnaast
bestaat altijd de mogelijkheid
om op de verkiezingsdag te

stemmen via het geven van
een volmacht.
Als u toch graag zélf wilt stemmen biedt ANWB Automaatje
de mogelijkheid om minder
mobiele personen naar het
stemlokaal te brengen. Vrijwillige chauffeurs zijn beschikbaar
die de mensen in alle opzichten veilig willen vervoeren.
De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden,
brengt u naar het stembureau
en daarna weer naar huis.
Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen van tevoren, met ANWB AutoMaatje
Wijdemeren op 035 694 74
55. Ma t/m vrij tussen 10:00u
en 13:00u. U betaalt contant
een kleine vergoeding aan de
vrijwillige chauffeur van € 0,30
per kilometer.

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

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

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

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman
30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht

06 - 515 80 611

KIP SHOARMA PAKKET:

per pakket

€ 6,98

GEVULDE KIPPENDIJEN

100 gram

€ 1,98

RUNDER SUCADELAPPEN 500 gram

€ 7,95

100 gram

€ 2,49

400 gram, shoarma, 4 broodjes en
knoflooksaus
met roomkaas en spek

HELE WEEK

ROASTED RIB heerlijk Chinees gemarineerd en
in de oven bereide varkensfilet

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 11 maart t/m woensdag 17 maart

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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Overeenstemming bereikt over verplaatsing
bedrijven Emmaweg
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
In het schrale zonnetje
straalde het drietal heren
op een plat dak, met op
de achtergrond een deel
van de polder Kortenhoef.
Garagehouder Jan Hermsen en projectmanager
Erik Kuiper van Afvalzorg
hadden kort tevoren een
zgn. intentieovereenkomst
getekend, waarin staat dat
het bedrijf zal verhuizen
naar bedrijventerrein De
Boomgaard aan de Loodijk. Hermsen zal zijn grond
verkopen aan Afvalzorg.
Wethouder De Kloet was natuurlijk ook blij, want dat opent
de kans op een ontsluiting van
het plan Groenewoud met de
waterwoningen en de sanering
van de vuilnisbelt. Met het mes
in de hand hoopte De Kloet dat
na het doorsnijden van de chocotaart de handtekeningen van
Hermsen en Kuiper even goed
zullen smaken. Want het werd
eens tijd voor nieuws van het
polderfront. Sinds de vorige
eeuw zijn er plannen om Groenewoud te realiseren. Volgens
de wethouder is er vanaf januari 2020 veel overleg geweest.
Dat beaamde Erik Kuiper: “Het
is stil geweest, maar we heb-

Foto: (v.l.n.r.) Jan Hermsen, Jan-Jaap de Kloet en Erik Kuiper

ben niet stil gezeten.” Deze
overeenkomst is zo belangrijk,
omdat als Hermsen zal verhuizen evenals Music Plant,
het voormalige Boco, de firma
Schalkers en diverse andere
bedrijven, er ruimte vrijkomt
voor ± 70 waterwoningen die
achter hun percelen zullen
drijven. De woningen vormen
de financiering van het plan
om de sterk verontreinigde
vuilstort af te sluiten en te mo-

nitoren. Overigens is de intentieovereenkomst een op een
gesloten met Hermsen, de anderen zullen hopelijk volgen.
Op de vrijgekomen ruimte willen de eigenaren van het lint
aan de Emmaweg, verenigd
in VLEK, op hun boerenerven
woningbouw neerzetten. Hoeveel, hoe groot en wanneer is
nog onbekend.

Motie
Wethouder De Kloet kreeg recent een motie aan zijn broek
om de polder Kortenhoef als
geheel te beschouwen, met
prioriteit voor de sanering van
de belt. Vijf van de zes politieke partijen hadden de indruk
dat de focus lag op de 250 woningen van Zuidsingel Fase-8.
Nu zei De Kloet dat het altijd
z’n intentie was geweest,
maar dat hij niet naar buiten

kon treden over de onderhandelingen van Hermsen en Afvalzorg. De gemeente speelt
een faciliterende rol, zij moet
het plan toetsen op natuur- en
ruimtelijke
ordeningsregels,
dat geldt ook voor de provincie Noord-Holland. Een bijkomend voordeel zou kunnen
zijn dat door het vertrek van de
bedrijven er minder verkeersbewegingen zouden zijn.

duurzamer te maken. Alle opties staan open, volgens wethouder Klink, ook het idee van
CDA- raadslid Eric Torsing om
te bouwen op de Kwakel in
Kortenhoef. De huidige plek
aan de Rading-1 dingt ook
mee, maar het gemeentehuis
van de toekomst zal in ieder
geval kleiner worden en moet
goedkoper.

(openbaar op 15 maart) heeft
als hoofdgedachte dat de gemeente meer regie heeft op
het deelnemen van burgers.
“Nu is het vooral het beoordelen van de participatie, maar
we gaan meer sturing geven
aan het proces, inwoners actiever inlichten en ook meer
publiceren over bouwplannen”, zegt De Kloet. Daarvoor
zijn dit blad en de gemeentelijke website de geijkte media.
Wel benadrukt de wethouder
dat de verantwoordelijkheid
voor de participatie blijft liggen bij de initiatiefnemer van
het project. De gemeenteraad
moet uiteindelijk beslissen
over de Participatienota.

Persgespreknieuws
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op het (bijna) wekelijkse
persgesprek kwamen de
wethouders Klink en De
Kloet met nieuws.
• Onderwijswethouder Jan
Klink maakte bekend dat hij
1,7 miljoen meer nodig heeft
voor de bouw van het IKC Talent Primair aan de Lindelaan
in Loosdrecht. Hij vraagt dat
krediet aan de gemeenteraad,
omdat sinds de eerste aanvraag (2017) de kosten enorm
gestegen zijn. Niet alleen de
bouwkosten in het algemeen,
ook doordat het gebouw groter
en langgerekter zal worden.
Er moet meer ruimte komen,
omdat de leerlingenprogno-

se ± 80 leerlingen hoger zal
zijn dan was verwacht. Ook
het energieneutraal bouwen,
onder andere gasloos, kost
aanzienlijk meer. Het totale
perceel wordt ongeveer even
groot als het IKC Wereldwijs
aan de Eikenlaan. Ook het
speelplein rond het gebouw
wordt groter, tussen de Pinkenstal, de school en de Pauluskerk. Pastoor Dresmé wil
graag het kerkje een functie
geven als gemeenschapsgebouw waar ook de kinderen
welkom zijn. Als alles meezit,
kan het 2e IKC in 2023 worden
geopend. Klink weet dat de
MR van de Sterrenwachter en
De Linde een onderzoek laten
doen naar een andere locatie.
Hij geeft ze het voordeel van
de twijfel, maar ziet weinig

mogelijkheden binnen de gemeentegrens;
• Voor de zomer van 2021
beslist de raad over de plek
van een nieuw gemeentehuis.
Voordien kunnen de raadsleden een lange lijst met uitgangspunten beschouwen (A
t/m Y). Daarop staan onder
andere voorwaarden als meer
digitaal werken, energieneutraal en kostenbeheersing. Die
longlist zal worden ingekrompen tot een shortlist waarop
de keuze zal zijn gebaseerd.
Op de achtergrond spelen diverse factoren een rol zoals de
prangende behoefte aan woningbouw, het feit dat Wijdemeren langere tijd zelfstandig
zal blijven en het streven om
de gemeentelijke gebouwen

• Het hernieuwde participatiebeleid ligt klaar, vertelde wethouder Jan-Jaap de Kloet. Het
betrekken van omwonenden
en anderen bij een bouwproject is een onderwerp dat de
laatste jaren steeds vaker in
het nieuws kwam. En niet altijd
tot blijdschap van velen. “Het
moet beter”, vervolgt de wethouder. De Participatienota
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Woonruimte gezocht
voor jongeren
REGIO
In Gooi en Vechtstreek
worden Kamers met Aandacht gezocht. Dit zijn kamers voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die
een zorgorganisatie gaan
verlaten, maar nog niet
helemaal zelfstandig kunnen wonen. Dit zijn vaak
jongeren die nu in een verblijfsvoorziening of in een
pleeggezin wonen, en daar
anders zouden blijven.
Kamers met Aandacht houdt
in dat mensen een kamer beschikbaar hebben voor jongeren tussen 18- 23 jaar die nog
hulp nodig hebben richting
zelfstandigheid.
Zelfstandig
wonen is uiteindelijk een van
de doelen in hun ontwikkeling, maar deze jongeren zijn
nog niet helemaal rijp om dit al
te doen. Met een Kamer met
Aandacht ontvangen zij een
sociaal en steunend vangnet.
Iedereen kan een Kamer met
Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer
met Aandacht worden. Zoals
een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande, een ouder echtpaar,
een kamer boven een winkel
of in een studentenhuis. Voor-

waarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd
en dat de huurprijs niet hoger
is dan het bedrag geadviseerd
door de landelijke huurcommissie. De jongeren krijgen
begeleiding van de al aanwezige hulpverlener. En met een
beetje persoonlijke aandacht
bouwen ze een eigen netwerk
op om op terug te vallen. Verhuurders bepalen zelf hoeveel
‘aandacht’ zij bieden en op
welke manier. De jongeren
betalen de maandelijkse huur,
hebben een dagbesteding en
geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg
staat. De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Een goede klik tussen
de huurder en verhuurder is
belangrijk voor het vervolg.
Meer info
Mensen die een kamer vrij
hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer
informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl. Er worden regelmatig online bijeenkomsten georganiseerd. Op 8
april is de eerstvolgende.
Aanmelden hiervoor kan door
een mail te sturen naar
info@kamersmetaandacht.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Klein
Paasbrood
Van € 4,65

Voor € 3,75

Het kind als uitgangspunt
in IKC-WereldWijs

Foto: Mirjam Companjen en Rob Salij

LOOSDRECHT
Sinds een paar weken is
IKC-WereldWijs, een samenvoeging van kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en de gefuseerde
Rehoboth-/Terpstraschool,
aan de Laan van Eikenrode in Loosdrecht geopend.
Het resultaat mag er zijn:
een protestants-christelijk
kindcentrum met een unieke sfeer en eigen visie op
het leerproces van kinderen.
Aan de totstandkoming van
het kindcentrum zijn heel wat
jaren van zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. “In het
begin kwam het idee van brede schoolontwikkeling voort
uit de wens om een gebouw,
waar onderwijs en kinderopvang naast elkaar bestaan,
multifunctioneel in te richten.
Maar al snel werd duidelijk
dat de oorsprong van het plan
moest liggen in het delen van
een visie op de ontwikkeling
van kinderen”, vertelt Mirjam
Companjen, directeur van Eigen&Wijzer. “Anders word je
hele goede buren van elkaar
in hetzelfde gebouw en ben
je niet bezig met optimale ontwikkelkansen voor kinderen;
het integreren van vrije tijd en
onderwijstijd.”
De afgelopen jaren hebben

de opvang en de gefuseerde
scholen vele drempels samen
overwonnen. Naast praktische
zaken als hoe ga je om met
twee verschillende cao’s en
wetgevingen, is gewerkt aan
de invulling van de gedeelde
visie – het kind als uitgangspunt – en hoe deze tot uiting
moest komen in zaken als de
ontwikkeling van de kinderen,
het inrichten van de onderwijsen opvangtijd en het gebouw.
Er is een plek gecreëerd die
als een tweede thuis van kinderen voelt. Mirjam: “Voor de
baby- en dreumesgroepen
hebben we gekozen voor
veel rust en ruimte. Baby’s
hebben de mogelijkheid zelfstandig naar buiten en weer
naar binnen te kruipen. Voor
de peutergroepen hebben we
gekozen voor lage tafels met
stoeltjes zodat kinderen zelfstandig aan tafel kunnen gaan
zitten. Vanaf deze leeftijden
vinden we het al belangrijk om
kinderen ‘wereldwijs’ te maken
en hen te leren vertrouwen op
zichzelf, uiteraard binnen gestelde kaders.”
De peutergroepen zijn geschakeld aan de kleuterklassen
door middel van het peuter- en
kleuterleerplein. Zo hebben
peuters en kleuters de mogelijkheid met elkaar te spelen
en aan elkaar te wennen. Er is

een klein podium, een huisje
en een leeshoekje.
Het middenleerplein wordt
onder andere gebruikt voor
vieringen. Er zit een keuken
in waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen koken met leerlingen,
een treincoupé waar kinderen
zelfstandig kunnen werken
en huisjes voor een gezellige
sfeer. Op de eerste verdieping
is alles net wat stoerder ingericht. Geen gewone tafel, maar
een bartafel met barstoelen.
“De lokalen van de midden- en
bovenbouw hebben we heel
bewust op de eerste verdieping geplaatst. Oudere kinderen zijn en voelen zich nou
eenmaal groter dan kinderen
uit de onderbouw.”
Mirjam is erg trots op wat ze
met het opvang- en onderwijsteam neer hebben gezet,
waarbij de samenwerking met
directeur Rob Salij van de Rehoboth-/Terpstraschool
van
cruciaal belang was. “Doordat
we de samenwerking vanaf
het begin met elkaar opgezocht hebben, is het mogelijk
om zoveel meer te maken van
het kindcentrum dan alleen
een multifunctioneel gebouw.
Het voelt nu al als een tweede
thuis.”
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Alette Zandbergen, energiek in de
strijd voor Wijdemeren
Democratie is geen kijksport
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Een hek rond Eikenrode
bracht Alette Zandbergen
in 2013 in contact met de
plaatselijke politiek. Zo
belandde ze in 2014 met
voorkeursstemmen in de
gemeenteraad. Eerst voor
Dorpsbelangen, maar al
snel richtte ze met Gert
Zagt een nieuwe partij op:
De Lokale Partij.
“Samen met omwonenden
van het Landgoed Eikenrode
streed ik voor het behoud van
openbare toegankelijkheid van
het bos maar ook voor handhaving. Er was veel gedoe. Ik
aanschouwde hoe dat ging en
dacht dat moet en kan toch wel
anders? Het was Gert Zagt
uiteindelijk die mij vroeg voor
de lijst van de toen nog enige
lokale partij, Dorpsbelangen.”
Dat verliep niet naar tevredenheid. Volgens Alette werden
vernieuwende ideeën de kop
ingedrukt. “Veel energie ging

verloren aan intern gesteggel.
Ik was er klaar mee en oktober
2014 zijn Gert en ik beide vertrokken, samen met nog een
aantal fijne mensen.” Het was
natuurlijk een glorieus moment
dat De Lokale Partij in 2018
de grootste partij werd. “Zeer
teleurstellend was het dan ook
dat we bij de formatie van de
wagen geduwd zijn en in de
oppositie kwamen. Blijkbaar
waren we toch nog niet groot
genoeg geworden. Zie daar
de uitdaging en missie voor 16
maart 2022.”
Kloof kleiner
Alette Zandbergen, getrouwd
en moeder van twee kinderen
woont sinds 2008 in Loosdrecht. Ze werkt fulltime bij
de gemeente Amsterdam als
Projectleider werving en selectie. In de spaarzame vrije
tijd tennist ze en geniet ze van
haar sloep. “Wat mij motiveert
om hard te werken, is de kloof
tussen inwoner en overheid
die zie ik helaas alleen maar
groter worden. Daarnaast re-

aliseer ik maar al te vaak dat
dossiers mensen treffen in
hun ‘thuisomgeving’ en wij besluiten als raad daarover. Je
voelt je machteloos en nietig.
De gemeente moet er toch zijn
voor die inwoners. Dat kan in
mijn ogen echt beter.” Alette
wordt best vaak aangesproken
op haar raadswerk. “Mijn kinderen wilden daarom al gauw
niet meer mee boodschappen
doen. Mama bleef te vaak lang
kletsen. Tja, raadslid ben je eigenlijk 24/7, dat vind ik niet zo
erg, juist fijn wanneer mensen
je aanspreken.”
Doorvrager
Mevrouw Zandbergen is –
naast de inhoud- vooral bezig
met de manier waarop besluiten tot stand komen. Daar
schort het volgens haar nogal aan. “Inwoners zijn vaak
slechts een schaakstuk in het
politieke proces en worden
amper gezien en gehoord. Dat
stoort mij en dat vergroot de
kloof.” In deze periode draait
het college in haar ogen de or-

ganisatie de vernieling in met
de vele bouwplannen die zonder correcte participatie- vooraf
in behandeling zijn genomen.
Soms bespeurt ze onder haar
collega-raadsleden
enige
weerstand. Ze is een doorvrager. “Dat wordt door sommigen
inderdaad als hinderlijk ervaren. Jammer dan, ik laat me
niet met een kluitje het riet insturen. Als ik als onderdeel van
het hoogste orgaan al geen
antwoorden krijg, hoe zit het
dan met de inwoner die aan de
balie komt of een brief stuurt?”
Beter aansturen
Toch ziet Alette Zandbergen
een goede toekomst in het verschiet voor de zes dorpen: “Zeker, het gaat er alleen om op
welke wijze je het aanstuurt en

bestuurt. Mijn recruiterhart zegt
overigens dat je prima in staat
kan zijn om de juiste professionals om je heen te verzamelen
die plezier hebben in het uitvoeren van de doelen die je voor
ogen hebt. Het staat en valt
enorm bij de lijnen die uitgezet
worden. Als je als bestuurder te
veel op je nek haalt, zoals nu
met ca. 80 bouwplannen, dan
ben je niet slim bezig.” Alette Zandbergen bruist van de
energie. Ze kan pagina’s vullen
met politieke plannen. “Maar
de mensen mogen mij ook bellen, 06-55125260, dan vertel ik
graag meer. Wellicht wilt u ook
instappen. Met elkaar zijn we
de democratie, en democratie
is geen kijksport. Tot bels.
Foto: Tom Cornelissen

Jan Klink wil Wijdemeren met Den Haag verbinden
VVD-wethouder kandidaat Tweede Kamer
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Als de laatste verkiezingspolls zullen uitkomen, dan
maakt VVD ‘er Jan Klink
(36) een goede kans om een
blauwe zetel in de Tweede
Kamer te veroveren. ‘Onze’
wethouder financiën, onderwijs en economische
zaken staat als 35e op de
kieslijst van Rutte c.s.
“Laten we het hopen. Tot nu
toe hebben we nog 0 zetels. Er
moet echt eerst gestemd worden. Maar in principe kom ik in
de Tweede Kamer als de VVD
35 zetels haalt, tenzij mensen
lager op de lijst de drempel
voorkeurstemmen halen, ”
opent het kandidaat Kamerlid.
Totdat Jan wethouder werd in
Wijdemeren was de rode draad
in zijn leven de landbouw. Geboren en getogen op het Groningse platteland zat hij met zijn

moeder en twee jongere broers
als melkveehouder in Boven
Pekela. “Toen ik 15 was verongelukte mijn vader. Vanaf toen
heb ik samen met mijn moeder
en broers de boerderij voortgezet.” Jan kreeg de mogelijkheid
om Landbouweconomie te
studeren aan de Wageningen
Universiteit en daarnaast (4
dagen per week) te werken op
de ministeries van Landbouw
en Economische Zaken. Tussendoor kwam hij via stages
in aanraking met het Europees
Parlement en Tweede Kamer,
naast jarenlang secretaris en
voorzitter te zijn geweest van
landelijke landbouwnetwerken
van de VVD. Dat wakkerde zijn
politieke interesse aan. Toen
ook de bedrijfsleider overleed,
bleef er geen andere mogelijkheid over dan de maatschap
met 200 melkkoeien te verkopen. “Ik voel mij nog steeds
verbonden met de landbouwsector. Niet voor niets hebben

we in de voorjaar- en zomermaanden op het land naast
ons huis koeien lopen. Dat is
iedere dag genieten.”
Vanaf 2017
Jans vrouw komt uit ’s-Graveland. Na de verkoop van
de boerderij besloten ze in
Loosdrecht te gaan wonen. Al
snel werd hij benaderd of hij
interesse had in de gemeentepolitiek. “Ja, natuurlijk!” Van
het een kwam het ander. Eind
2017 werd hij commissielid, in
maart 2018 raadslid en sinds
mei 2018 wethouder. “Ik was
altijd al VVD ‘er vanwege het
optimisme. Positief naar de
toekomst kijken, maar wel met
een realistische blik.” Na heel
veel gesprekken met leden van
de regionale en permanente scoutingscommissies, met
Tweede Kamerleden en met
voorzitters van regionale en
thematische netwerken klauterde Jan Klink naar positie 35.

Welke portefeuille Klink zal krijgen is nog niet bekend, maar
zijn voorkeur gaat uit naar landbouw. “De afgelopen periode is
de polarisatie in de landbouw
enorm toegenomen. Dat werkt
niet positief en we moeten als
overheid en sector samen werken aan de uitdagingen die er
zijn. Denk bijvoorbeeld aan
stikstof. Ik ben bijvoorbeeld
voor verduurzaming, en ontken
ook de stikstofproblematiek
niet, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.”

digitaal gaan, is het enigszins
te combineren met het wethouderschap. “Ik ben en blijf in de
eerste plaats nu nog steeds
wethouder voor de gemeente
Wijdemeren.” Als Jan de Tweede Kamer haalt, blijft hij tot de
installatie wethouder. Hij wil z’n
taken hier goed afronden. En
zo niet, dan blijft hij nog steeds
met veel plezier wethouder. “Er
staan nog mooie momenten te
gebeuren de komende maanden in deze prachtige gemeente.”

Loosdrecht
Jan Klink woont met veel plezier in Loosdrecht. Hij wil graag
een brug slaan tussen Den
Haag en Wijdemeren. “En ook
graag makkelijk benaderbaar
blijven in de toekomst.” Het is
behoorlijk pittig om campagne
te voeren. Het lijken bijna twee
banen tegelijkertijd, merkt Jan
Klink op. Doordat vanwege
corona de meeste gesprekken

Promo
“Ik denk dat ik kan verbinden
tussen Wijdemeren en Den
Haag. Ik heb Wijdemeren
vanuit verschillende hoeken
leren kennen de afgelopen jaren en ben trots op dit gebied.
Daarnaast denk ik dat ik een
optimistische kijk heb op de
toekomst heb en een pragmatische inslag.”
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Bedankt toekomstige		
redactie-kandidaten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Dit had ik nooit vermoed,
maar in de zes dorpen
zijn er heel veel enthousiastelingen die mee willen
werken aan het Weekblad
Wijdemeren en de Nieuwsster. Maar liefst 35 vrouwen, mannen en kinderen
reageerden op mijn oproep
‘Wie wil mij helpen’ in de
uitgave van 3 maart jl.
Overstelpend.

De

meeste

aanmelders kwamen uit Kortenhoef, maar er zaten ook
Ankeveners, Bergers en Loosdrechters tussen. Van ervaren
journalisten tot inzenders die
zich schuchter afvroegen wat
er van hen verwacht werd. Gelukkig waren er ook potentiële
redacteuren bij die suggesties
hadden voor onderwerpen,
rubrieken en columns. Een
enkeling stuurde al een tekst
op. Met twee inzenders heb
ik zelfs een concrete afspraak
gemaakt om een artikel te
schrijven voor week 17 maart.

En deze week staan er ook al
een paar spontane bijdragen
in. Ik heb iedereen die zich
aanmeldde, persoonlijk antwoord gegeven. U zult begrijpen dat ik nu even tijd nodig
heb om uit die 35 kandidaten een keuze te maken. Het
maakt in ieder geval duidelijk
dat veel lezers hart hebben
voor deze hah-bladen. Zelfs
deze hele jonge lezer is verslaafd aan zijn weekblad (zie
foto).

Geen enthousiasme voor extra verkeers-			
maatregelen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het voorstel van verkeerswethouder Joost Boermans om €100.000 te besteden aan 10 nijpende
verkeersproblemen in drie
van de zes dorpen werd
niet enthousiast ontvangen door de commissie
Ruimte en Economie
Boermans noemde het voorstel
‘Verkeersmaatregelen
Leefbaarheid’. Het afgelopen jaar werd de gemeente
‘overstelpt’ met klachten over
overlast in het verkeer. In het
voorstel legt de wethouder
een link met de coronacrisis.
Mensen blijven vaker thuis en
zien daardoor meer problemen in het verkeer: te hoge
snelheden, fout parkeren en
conflicten tussen wandelaars,
fietsers en automobilisten. Met
een lijst van tien knelpunten
wil hij op korte termijn maatregelen nemen. Acht van de tien
gaan over te hoge snelheden.
Op het Bergsepad tussen Nederhorst den Berg en Anke-

veen zijn er conflicten tussen
wandelaars en fietsers en op
de Luitgardeweg in Loosdrecht
is er een parkeerprobleem.
Met wegmarkeringen, extra
borden en een enkele drempel
zou de overlast minder kunnen
worden. De helft van het ton
gaan uit naar de Nieuw Loosdrechtsedijk (25.000) en de
Koninginneweg te Kortenhoef
(25.000).
Insprekers
Barbara Faber, die sprak namens 168 ondertekenaars van
een petitie van bewoners van
de Nieuw Loosdrechtsedijk,
was helemaal niet blij met die
€ 25.000. Ze vond het weggegooid geld. Om de dijk tussen
de rotonde bij de brandweer
en de Sijpekerk veiliger te
maken, is een structurele oplossing noodzakelijk. Ze dacht
aan 30 km.-zones en drempels. Ze hekelde ook het feit
dat overleg met de wethouder
maar niet van de grond kwam.
Ook Lily Rootink was teleurgesteld. Ze woont op de Wilgenhof en ze wil verkeersmaatre-

gelen voor de Leeuwenlaan.
Haar verzoek stond niet eens
op de lijst van 100.000 terwijl
de gemeenteraad haar eerder
had ondersteund. Mevrouw
Rootink kon enigszins worden
gerustgesteld. De aanpassing
op de Leeuwenlaan staat op
de planning, met een verplaatsing van de komgrens en een
bord dat automobilisten maant
geen 60 maar 50 km. te rijden.
Rijp en groen
De kritiek op de lijst van Boermans kwam erop neer dat
voor de meeste commissieleden onduidelijk was welke cri-

teria waren gehanteerd. “Rijp
en groen door elkaar”, zei Stan
Poels van PvdA/GroenLinks.
Alette Zandbergen (DLP) miste de onderbouwing met argumenten en ook Dorpsbelanger
Rob Duikersloot vroeg zich
af waar het tiental vandaan
kwam. En waarom er € 5.000
nodig was voor het smalle
Bergsepad. Liever zag hij geld
beschikbaar voor een flitsapparaat en een extra BOA om
te handhaven.
Knelpuntenpotje
De wethouder excuseerde zich
voor de slechte communicatie

Meer dan 30 jaar ervaring! Klassiek of hip,
altijd op de hoogte van de nieuwste trends.
Overdag, Avond en Weekend.
Bel of Whatsapp voor een afspraak:
t: 06-12 90 67 09
anoukenglebert_hairstylist

met mevrouw Faber, door corona was het zo druk op het
gemeentehuis. Boermans ontkende dat deze lijst uit de lucht
was komen vallen. Met alle
betrokkenen was gesproken
en er waren wel degelijk redenen om deze maatregelen
te nemen. Uiteindelijk rolde uit
de discussie dat deze lijst kan
worden ingezet als Knelpuntenpotje voor snelle maatregelen zonder je te binden aan
deze tien. Op 11 maart beslist
de gemeenteraad.
Foto: 25.000 voor de Koninginneweg (Kortenhoef)

PRIJZEN
Knippen dames
€ 20,Knippen heren
€ 15,Knippen kids tot 12 jaar
€10,Föhnen/ watergolven
€ 20,Kleuren vanaf
€ 25,Bruidskapsel/ make-up in overleg
Gellak
€ 15,-
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Zeldzame vlinders en libellen in Vechtplassen
WIJDEMEREN
Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Zwartsprietdikkopje. Het lijken wel namen
uit een grappig sprookje,
maar niets is minder waar.
Deze zeldzame vlinders
zijn in 2020 door Natuurmonumenten gezien in de
Ankeveense Plassen, Horstermeer en Kortenhoefse Plassen. “Maar ook de
Gevlekte witsnuitlibel, een
hele kwetsbare libelle, is
hier aangetroffen”, vertelt
boswachter Tamara Overbeek. “Dit is een van de
diersoorten waarvoor de
Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000- gebied.”
Kritische libellen
Het voorkomen van deze
zeldzame dieren zegt iets
over de kwaliteit van de natuur van de Vechtplassen. Ze
zijn namelijk zeldzaam, omdat
ze kritisch zijn. Zo komt de
Gevlekte witsnuitlibel alleen
voor in gebieden met voedselarm water met kwel én

Foto: Bruin blauwtje (Natuurmonumenten, Arjan van Lomwel)

met een rijke watervegetatie.
Bijvoorbeeld in trilveengebieden. Trilveen is een dun laagje land op water en is vrij zeldzaam geworden in Nederland,
omdat het alleen voorkomt in
voedselarme laagveengebieden. Het is dus heel belangrijk dat er zo min mogelijk ver-

ontreiniging en vermesting is.
Andere libellen die geteld zijn
in de genoemde gebieden zijn
Bruine korenbout, Glassnijders en Vroege glazenmaker.
Vlinders houden van
rommelig
Vlinders worden heel blij van

De Kortenhoefse lepelaar
Door: Talitha Stam

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de
Wijdemeerse natuur neem
ik graag mijn camera mee.
Puur als hobby. In de natuur in onze omgeving
komt zoveel moois voor!
Niet alleen bijzondere dieren, soms ook alledaagse.
Maar dat maakt een wandeling zo bijzonder; je komt
altijd wel wat tegen.
Sinds ongeveer een jaar komt
er regelmatig een lepelaar
voedsel zoeken in een kleine
watertje vlakbij mijn woning, in
Kortenhoef. Qua uiterlijk lijken
ze in de verte op een grote zilverreiger, die zie ik best vaak,
maar bij nader inzien (en inzoomen met de camera) bleek
het een lepelaar te zijn. Het zijn
grote vogels, 80-93 cm groot
en een spanwijdte van 115-135
cm. Ze bevinden zich normaal
gesproken als zomergast in
ons land, van februari tot oktober. Er zijn echter ook enkele
lepelaars die overwinteren in
Nederland. De eerste keer dat

ik deze lepelaar zag ben ik snel
mijn camera gaan halen en foto’s gaan maken, want ik vond
het best uniek om in Kortenhoef de lepelaar te zien. Met
zijn lange, lepelvormige snavel
zocht hij in het watertje naar
voedsel en had hij alle rust om
het hele watertje af te zoeken.
Het voedsel beviel blijkbaar
goed, want daarna zag ik hem
bijna dagelijks in hetzelfde watertje. Navraag levert op dat
lepelaars bij voorkeur broeden
op rustige plekken, niet veel
verder dan 30 kilometer van de
plaats waar ze voedsel kunnen
vinden. Het zou leuk zijn als
deze lepelaar dus een broedplek heeft dichtbij. Bij een niet
al te strenge winter zullen de
enkele overwinteraars overleven. Nu hebben we best een
aardige vorst gehad, maar ik
hoop de(ze) lepelaar binnenkort weer te zien. Ik heb niet
altijd mijn camera bij me, en
soms is het ook gewoon heel
fijn om alleen maar te kijken
en te genieten, maar als ik de
kans krijg...De foto van deze
‘Kortenhoefse lepelaar’ is genomen in juni 2020.

rommelig grasland met veel
kruiden en bloemen. Hier
vinden ze de nodige nectar,
maar ook voortplantings- en/
of
overwinteringsplekken.
Daarom maait Natuurmonumenten deze graslanden om
de beurt en blijft een deel gewoon de hele winter staan. De

Vechtplassen is een prachtig
laagveengebied met open water, trilveen, veenmosrietland,
vochtig hooiland, nat schraalland en hoog- en laagveenbossen. Dit zijn kwetsbare
natuurtypen waarvoor Europa
het dan ook heeft aangewezen als Natura 2000 -gebied.
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Gezocht een computernerd voor

Zet je ketel op 60°

schoolschaaktoernooi
Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
Ik wil graag het Joep
Nuissl
Online
Schoolschaaktoernooi organiseren.
Het wordt een Digitaal Toernooi. Tot nu toe heb ik van
één school de toezegging dat
ze mee wil doen, van andere
scholen verwacht ik nog telefonisch bericht. Daar ik tamelijk
onervaren ben om zoiets op te
zetten zoek ik iemand die gedurende één woensdagmiddag
in maart vrijwillig alles in goede
banen wil helpen leiden. Een

kleine attentie staat er dan
wel weer tegenover. Gedacht
wordt aan de programma’s
Tornelo of Lichess waarbij de
voorkeur uitgaat naar de eerste. Doe het niet voor uzelf of

om er rijker van te worden, doe
het voor de kinderen. Schoolschaken is leuk en zinvol.
Neem a.u.b. contact op met
mij: 06-12194831 of per mail:
slimmepionneke@tele2 bij.

WIJDEMEREN
Zet je ketel in eén minuut op
60° en bespaar tot 60 euro
per jaar. De meeste cv-ketels
staan op de fabrieksinstelling
van 80°C, maar werken efficiënter op 60°C. Zet je cv-ketel
met behulp van eenvoudige
instructiefilmpjes zelf op 60°C
en bespaar energie en geld.
Maak een foto van jezelf met

NU
DOORPAKKEN

je 60°ketel. Plaats deze op
zetmop60.nl/ecwijdemeren en
win een jaar gratis energie.
Stuur de foto van jezelf met je
60°ketel ook naar info@ecwijdemeren.nl en ontvang een
voucher van € 35. Vragen of
interesse in andere besparingen? Maak een afspraak met
een energiecoach via www.
ecwijdemeren.nl

GooiTV
Het programma van GooiTV
vanaf woensdag 10 maart
2021: In het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde Termijn
besteedt Ruud Bochardt aandacht aan de Tweede Kamer
Verkiezingen. Gooise kandidaten komen aan het woord.
In deze aflevering gaan Esther
Kaper uit Kortenhoef (ChristenUnie), Rebekka Timmer uit
Hilversum (Bij1) en Thijs Nell
uit Muiden (CDA) met elkaar
in debat. Daarnaast is er het

gesprek met Han ter Heegde,
burgemeester van Gooise Meren. In TV Magazine is er onder
andere aandacht voor de AED.
Hier ook nog de link naar In
Derde Termijn van deze week.
In deze aflevering gaat Jan
Klink uit Loosdrecht (VVD, plek
35) in debat met Joris Thijssen
uit Muiderberg (PvdA, plek
6) over onder andere de thema’s wonen, landbouw en de
130 km. https://youtu.be/pTnIk7nsTw8

Nieuw assortiment boeken van
Bestsellers tot unieke pareltjes

WOPKE HOEKSTRA

U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein
in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56

www.deboektique.nl
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Start seizoen Sup Bike
LOOSDRECHT
Wat heeft Loosdrecht
een mooie overgang van
seizoenen gehad. Begin
februari bracht ons nog
een
sprookjesachtige
schaatsomgeving. Talloze liefhebbers wisten ons
Loosdrecht te vinden voor
plezier en ijssport gedurende een volle week.
Nauwelijks een week later
hadden we onze lente-primeur waar we met volle
teugen van mochten genieten. Boten, supplanken
en fietsen waren snel weer
uit de stalling.
Door de voorpret lopen we
met z’n allen warm voor een
veelbelovend zomerseizoen
in Loosdrecht. Een goed moment voor de introductie van
een nieuw sportmiddel op
het water: de Sup-Bike! Een
fantastisch
sportapparaat
voor ontspanning of sportief
bewegen op het water. De
Sup-Bike heeft een fantastische vormgeving én zeer
uitgebreide functionaliteit. De

basis van het apparaat is een
Sup plank, maar is veel breder, langer en stabieler dan
de standaard planken. Op
het board is een futuristische
fiets gemonteerd. Door de
verbinding van de fiets met

een schroef en roer onder
de board wordt op een zeer
comfortabele wijze met kleine lichaamsinspanning een
mooie snelheid bereikt voor
ontspanning óf een sportieve
tempo snelheid voor fanatieke

sporters. De Bike is stabiel,
snel en trekt veel bekijks.
Vanaf half maart wordt door
het watersportbedrijf Sup &
Board Experience deze nieuwe Sup-Bike aangeboden
met een eigen locatie aan

het water. Voor verhuur, demonstraties en koop van de
nieuwe hit kijk je op de site
of neem je contact op met
Robert Collée: www.supandboard.nl; 035 – 205 72 65;
info@supandboard.nl

Golf blijkt een prima coronasport
LOOSDRECHT
De golfsport heeft in coronatijd minder geleden dan
andere sporten. Dat wil zeggen, het beoefenen van de
sport zelf. Uiteraard geldt
het niet voor de horeca van
de golfclubs. Hoofdoorzaak
is het simpele feit dat golf
geen zogenaamde contactsport is en het eenvoudig
is om 1,5 meter afstand van
elkaar te blijven.
Ook mogen er in coronatijd
maximaal 2 spelers samenspelen in éen team(flight). Tevens
mogen de clubs waarmee geslagen wordt en de in het spel
zijnde ballen niet onderling
worden uitgewisseld. De vlag
in de hole, waar uiteindelijk de
bal in moet worden geslagen,
mag niet worden aangeraakt
en de gemeenschappelijke
hark om het zand in de bunker aan te harken is tijdelijk
afwezig. Het aanharken van
de bunker wordt daarom ‘s
morgen in alle vroegte door
professionele bedrijven of door
vrijwilligers van de club gedaan. Dit laatste is het geval bij

Golfclub ‘t Jagerspaadje. Een
bijzonder gezellige Hilversumse club (1981) gelegen aan
de parkbossen van de historische ‘s- Gravelandse Buitenplaatsen in het Corversbos.
Een relatief korte baan (2800
meter), maar wel met een professionele golfleraar. De baan
is per 1 maart qualifiing voor
het World Handicap System
WHS (voorheen EGA handicap) en goedgekeurd door de
Nederlandse Golf Federatie
voor het afnemen van examens. In tegenstelling tot bijna
alle andere golfclubs is het bij
‘t Jagerspaadje niet mogelijk
om tegen betaling (de fee)
met vrienden een middagje te
golfen. Wel is het mogelijk om
door een lid geïntroduceerd
te worden. ‘t Jagerspaadje
is nl een besloten vereniging
waar alleen leden spelen. Dit
unieke feit maakt de club zeer
speciaal. Ook kunnen op deze
manier de coronamaatregelen
beter gehandhaafd worden.
Er komen bijvoorbeeld geen
spelers van buitenaf. Tijdens
de vele activiteiten die er worden georganiseerd worden de

heerlijkste hapjes en drankjes
door eigen leden gemaakt.
Vlaggenwedstrijd
Afgelopen zondag was er
weer zo’n leuke golfactiviteit.
Dit keer helaas met een gesloten clubhuis en terras (ex
toiletten) en zonder genoemde
hapjes en drankjes vanwege
de coronamaatregelen, maar
het enthousiasme voor deze
‘Vlaggenwedstrijd’ was er niet
minder om. Uiteraard teams
met maximaal 2 personen. Na
afloop verlieten alle deelnemers in verband met corona

direct het park. Er waren uiteraard wel winnaars: te weten:
Thea Verspyck en Marianne
Flink. Een voordeel van de
coronatijd was, dat een grote
groep vrijwilligers een groot
gedeelte van de baan heeft gerenoveerd. Daar was (coronaproef) alle gelegenheid en tijd
voor. Mooiere greens, fairways,
bunkers en zelfs een echte diepe professionele potbunker
waren het resultaat. Door de
inzet van al die vrijwilligers is
het mogelijk de contributie laag
te houden. En er kan zelfs gespaard worden. Bijvoorbeeld

voor het komende 40-jarig
bestaan, waar alle 350 leden
naar uitzien. Corona moet dan
geen roet in het eten gooien.
Wel is er al in het kader van het
40 jaar bestaan een nieuwe
huisstijl ontwikkeld. Een nieuw
logo, duidelijke straatborden,
binnenkort een nieuwe flyer, en
een prachtige nieuwe website
waar geïnteresseerden digitaal
een kijkje kunnen nemen binnen de club. Het websiteadres
is www.jagerspaadje.nl . Meer
info over de club kan men verkrijgen via info@jagerspaadje.
nl
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FAMILIEBERICHTEN

Let op naheffing rioolheffing
Ingezonden brief

'Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn'

Joke Houweling-Peereboom Voller
Johanna Magdalena
Amsterdam,
5 mei 1937

Blaricum,
27 februari 2021
John Houweling
Saskia en Jacob
Barbara
Rebecca
Sanne

De crematieplechtigheid heeft zatedag 6 maart
in besloten kring plaats gevonden.
Correspondentieadres: Rijksweg 1A, 3755 MV Eemnes

Donderdag 25 februari viel de
aanslag naheffing rioolheffing
2020 gemeente Wijdemeren
van mijn nieuwe huis bij mij
op de deurmat. Omdat zowel
bij mij als bij de koper van mijn
oude huis fouten zijn gemaakt,

zou ik graag iedereen met een
naheffing rioolheffing 2020 willen oproepen deze eens goed
te controleren. In ons geval
gaat het fout bij de aanschaf
van een huis in Wijdemeren
in 2020 waar alles of soms

gedeeltelijk de rioolheffing al
betaald is.
Pieternel Valderpoort
(p.valderpoort@gmail.com)

Onpartijdige voorzitters
Ingezonden brief
N.a.v. de beschamende vertoning van donderdag 4 maart in
de commissie Bestuur en Middelen. Waar de spreekknop
van Olivier Goetheer werd
weggedrukt door de niet-onpartijdige voorzitter Wouters.
En hij werd gewezen op de
tijdsklok en kort werd gehouden en geschoffeerd werd.
Waarna in het openbaar ruzie

ontstond over al dan niet de
mond te zijn gesnoerd. Voorzitters van commissievergaderingen vertonen een onevenwichtig gedrag rond spreektijd
als het beoogde eindtijdstip
nadert. Ook mevrouw Hennis
heeft daar een handje van.
Waarom wordt er niet gewerkt met vaste spreektijd die
de griffie in de gaten houdt?

Voorzitters van commissievergaderingen zijn politiek bezig.
Neem eens een voorbeeld aan
hoe Dhr. Poels die rol vervult.
De vraag is of de griffie die onpartijdige rol niet véél beter op
zich kan nemen. Het is maar
een tip van een betrokken inwoner.
Wim van Oudheusden

Strooigeld verkeer(d)!
Ingezonden brief

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

TRAUMA’S OPLOSSEN
Behandeling
www.HealingTherapie.nl
06 - 5140 96 26

Wij vragen al tijden naar maatregelen om het verkeersveiliger te maken aan de Nieuw
Loosdrechtsedijk
(NLD).
Sturen brieven maar krijgen
geen antwoord. Moeten uit de
krant lezen dat er plots wat
extra bordjes gaan komen op
de NLD. Weggegooid geld
in onze ogen, maatregelen
waarvan we nu al weten dat ze
niet gaan helpen, zonde. Het
lijkt wel strooigeld (€100.000)
voor wethouder Boermans. Hij
hoopt met het ophangen van
extra verkeersborden de sier
te maken in de gemeente. Bewoners die zich inzetten voor
de vergroting van de verkeersveiligheid op de NLD prikken
daar echt wel doorheen. Zo
willen zij niet dat er met belastinggeld wordt omgegaan. Zoals raadslid Zandbergen van
De Lokale Partij zei: “visieloos

geld uitgeven, dat moet je niet
willen. Geen inwoner is bevraagd. Ridicuul”. Wij voelen
ons expres buiten gesloten.
Mogen niet eens deelnemen
in de Klankbordgroep van het
gemeentelijke Mobiliteitsplan.
Klankbordgroep klinkt daarmee leuk voor de bühne, maar
het blijkt een lege huls te zijn.
Inwoners wel vragen om de
verkeersonveilige punten aan
te geven maar daarna zijn wij
allen niet meer welkom.
Verbaasd en verontwaardigd
zijn we daarnaast vanwege
het feit dat nauwelijks ingegaan werd op de vragen/opmerkingen van insprekers. Ik
voelde mij onterecht in mijn
hemd gezet door de wethouder toen hij doodleuk zei dat
wij geen overleg wilden en
hij deed voorkomen alsof de

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

mail die we enkele uren voor
de commissievergadering kregen, antwoord was op onze
brief. Met welgemeende excuses voor de vertraging ? Ammehoela, de brieven zijn voor
kennisgeving
aangenomen:
niet van plan te antwoorden!
We rapen de moed maar weer
bij elkaar. Schriftelijk antwoord
wil de gemeente niet geven.
De strohalm van een gesprek
grijpen we dan maar aan. Wij
blijven ons inzetten voor effectievere mogelijkheden op
de NLD. En geen lapmiddelen
zoals nu lijkt te gebeuren.
B. Faber, namens bewoners
Maak NLD Veilig

Tweede Kamerverkiezingen
10 maart 2021

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

www.wijdemeren.nl

/gemeentewijdemeren

Ga stemmen!

Briefstemmen

Maandag 15 maart tot en met woensdag
17 maart zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. In de Tweede Kamer worden beslissingen genomen over zaken die
voor iedereen in Nederland heel belangrijk
zijn. Alleen daarom al is het van belang dat
zo veel mogelijk mensen die mogen kiezen
naar het stembureau gaan. Door te stemmen kunt u laten weten wat u belangrijk
vindt.

Bent u 70 jaar of ouder dan kunt u
er in verband met het coronavirus
voor kiezen om uw stem per post
uit te brengen.

het missende document dan toe of u kunt
het ophalen in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht.

U kunt uw briefstembiljet opsturen of inleveren bij een van de afgiftepunten.
De locaties van de afgiftepunten vindt u op
de kaart hieronder.

Het stembureau in appartementencomplex
Veenstaete in Kortenhoef is komen te
vervallen. Hieronder vindt u een actueel
overzicht van de stemlocaties op de
verschillende stemdagen.

Het is soms misschien wat lastig om de
partij te vinden die dezelfde idealen heeft
als u. Daarvoor kunt u gebruikmaken van
www.stemwijzer.nl.
We leven in een democratie. Stemmen is
een recht in ons land.
We staan er misschien niet direct bij stil,

Briefstembiljet ontbreekt
Wij krijgen signalen dat het briefstempakket
niet bij iedereen compleet is; het briefstembiljet ontbreekt mogelijk. Geldt dit voor
u? Neem dan contact op met de afdeling
Burgerzaken, bureau verkiezingen via
telefoonnummer 14 035 of via
verkiezingen@wijdemeren.nl. Wij sturen u

maar eigenlijk betekent stemmen letterlijk:
je stem laten horen. Dit is uw kans om te
laten horen wat u belangrijk vindt.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Stemlocaties 17 maart

Meerdaagse stemlocaties

14

(15, 16 en 17 maart)
6

’s-Graveland
•1 Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

4

13

Ankeveen

15 12

Ankeveen
•6

Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

•3

Sporthal De Fuik, Zuidsingel 56

•4

Ottenhome, Zuwe 20

•5

Parochiezaal ’t Achterom, Kerklaan 26

Nederhorst
den Berg

2

’s-Graveland

Kortenhoef
•2

❶1
2
3

4

Ankeveen
•6 ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

3
5

Kortenhoef

Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1

•8

De Emtinckhof, Eikenlaan 51

•9

Finley, Nieuw-Loosdrechtsedijk 242

•10

Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

•11

Basisschool De Catamaran, Bleekveld 1

ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

Loosdrecht
•7

Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1

Nederhorst den Berg
•15

Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Kortenhoef
•2

Loosdrecht
•7

Stemlocaties

Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

11
1
5

9

7

8

10

Loosdrecht

Nederhorst den Berg
•12

VV Nederhorst, Platanenlaan 1

•13

De Bergplaats, Kerkstraat 7

•14

Restaurant Steiger 1394, Dammerweg 84

•15

Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Breukeleveen

Toegankelijk voor
mindervaliden

* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk voor mindervaliden

Afgiftepunten briefstemmen
1

Receptie gemeentehuis Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

2

’s-Graveland en Ankeveen
Hotels & Evenementen De Drie Dorpen
Cannenburgerweg 51
1244 RG Ankeveen

3

Kortenhoef
Servicebalie Albert Heijn
Meenthof 37
241 CZ Kortenhoef

4

Nederhorst den Berg
Servicebalie Albert Heijn
Voorstraat 10
1394 CS Nederhorst den Berg

5

(Oud) Loosdrecht
Servicebalie Albert Heijn
Oud-Loosdrechtsedijk 182
1231 NG Loosdrecht
Openingstijden afgiftepunten
10 t/m 16 maart: werkdagen 9.00 tot 17.00 uur
17 maart: 7.30 tot 21.00 uur
13 en 14 maart: Gesloten
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Reactie op woningbouw
Ingezonden brief
Het zal niet verbazen dat ik
als moeder van 2 twintigers
reageer op de ingezonden
brief van Peter van Hengstum
met de aanval op de gemeente en de vraag of er echt 1000
woningzoekenden zijn. Laat
ik vooropstellen dat ik geen
voorstander ben van deze
gemeente en haar raad. De
wijze waarop zij met haar burgers omgaat, zou je twijfelachtig kunnen noemen. Maar
als moeder van kinderen die
zich gek zoeken naar een
betaalbare woning ga ik toch
fel tegen de briefschrijver in.
De 1000 woningzoekenden is
een niet uit de lucht gegrepen
getal. Als je even op Woningnet kijkt, zie je dat vanaf februari 2020 tot februari 2021

8 jongerenwoningen en 0
starterswoningen zijn vrijgekomen in Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg.
Per aanbod van een woning
wordt er gemiddeld door 91
mensen gereageerd. Het gaat
dus over woningen met 1
slaapkamer dus gaat dit echt
over
eenpersoonshuishoudens. De vrije sectorwoning
met 2 kamerwoning (dus 1
woonkamer en 1 slaapkamer)
ligt gemiddeld op 900 euro exclusief.
Veel jongeren zijn dus aangewezen op sociale huurwoningen! Ik heb het dan maar
even niet over particulieren
die meerdere appartement
hebben opgekocht en deze in

de vrije sector verhuren en op
deze manier woningen (lees
kleine appartementen) van de
woningmarkt afhalen.
Je schrijft dat er weinig vertrouwen is in de overheid. Helaas heb ik weinig vertrouwen
in onze bewoners die wel zelf
al in de polder wonen en de
jongeren geen kans geven!
Jongeren zullen zich niet zo
snel laten horen in een actiecomité met spandoeken en
borden langs de weg. Reken
maar dat er genoeg jongeren
zijn die wel in deze gemeente
zouden willen wonen.
Klaartje Steinkamp

Gesjoemel met aannames
verkeersbewegingen Zuidsingel Fase 8
Ingezonden brief

WIJDEMEREN

Vanaf deze week zal dit blad om de twee weken
worden opgesierd met een Historische Foto van
de Week. Verzorgd door de drie historische kringen
van Wijdemeren. De opening is voor Historische
Kring Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland
‘In de Gloriosa’.
Het hek aan de toegangsweg naar Gooilust. Bovenin
staat nu de tekst Gooi-Lust. Tot 1935 echter sierde dit
hek de toegang naar het Marktvelt in Abcoude, waar
ook de jaarlijkse paardenmarkt werd gehouden. Toen
droeg het de naam ‘Marktveld van Abcou’. In 1935
verkocht de toenmalige eigenaar, mevrouw Van Arkel,
het hek aan een zoon van de Minister van Koloniën
J.F. Cremer, waarna het geplaatst werd bij het landgoed Kennemergarde. Opnieuw werd de naam gewijzigd, nu in ‘Kennemergaarde’. Na de oorlog werd
Gooilust bewoond door P.W. Jansen, die getrouwd
was met een kleindochter van J.F. Cremer. Hij schonk
het hek aan Natuurmonumenten onder de voorwaarde dat het hek geplaatst zou worden aan het begin
van de oprijlaan van Gooilust. Daar staat het hek nu
te pronken met de nieuwe naam ‘Gooilust’.

In 2012 is een verkeersanalyse uitgevoerd voor de ontsluiting via de Emmaweg bij
bouw van 70 wooneenheden.
Daarbij werd uitgegaan van
verkeersgeneratie van 7,8
tot 8,6 verkeersbewegingen
per huishouden per dag, terwijl in het rapport van 2020
wordt uitgegaan van slechts 6
ritten per dag. Dus een kwart

minder, terwijl het autobezit
inmiddels met ruim 10 % is
toegenomen! Er wordt dus
gegoocheld met cijfers. Dit
rapport wordt thans gebruikt
om de overlast van ontsluiting
via de Emmaweg te marginaliseren en aanwonenden zand
in de ogen te strooien. Los
van integriteit van handelen,
rijst hier de vraag in hoeverre

B&W en raadsleden, die zich
nu op dit rapport beroepen
om hun ontsluitingsplannen
door te drukken, zich niet op
glad ijs begeven. Zij zouden
immers wel eens persoonlijk
aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor schade als gevolg hiervan.
T. Greidanus

Een familiedrama
Door: Gerard Schulting

Wat kunnen familiebanden
toch soms moeilijk zijn. Dat
blijkt wel uit het onderstaande verhaaltje van een voor
mij onbekende. Echt een verhaaltje dat je kunt verwachten
van een oud-ambtenaar van
de burgerlijke stand van Hilversum.
Mijn vader en ik woonden samen in een flat. Een verdieping beneden ons woonden
een weduwe en haar dochter.
Ik werd verliefd op de weduwe
en trouwde met haar. Mijn vader werd verliefd op de dochter en trouwde met haar. Toen
begon de ellende.
Daar mijn vader de dochter

van mijn vrouw trouwde, dus
ook mijn dochter, is zij thans
mijn moeder. Ik ben echter
tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder ben
getrouwd. Verder werd mijn
vader de schoonvader van
mijn vrouw, omdat ik zijn zoon
ben. Mijn vader werd echter
ook de schoonzoon van mijn
schoonmoeder en ben ik zijn
schoonvader, aangezien ik
met zijn schoonmoeder ben
getrouwd. Kunt u het nog
volgen? Maar dat is nog niet
alles. Mijn vrouw krijgt een
zoon en nu begint pas echt
de ellende. Mijn zoon is allereerst mijn zoon, maar verder
ook de broer van mijn moeder, omdat die de dochter is
van mijn vrouw. Hij is tevens
de zwager van mijn vader. Ik

ben de neef van mijn zoon
en daardoor ook de neef van
mijn moeder, omdat die zijn
zuster is. Dus is mijn moeder
mijn tante. Het wordt nog erger. De jonge vrouw van mijn
vader wordt moeder en haar
zoon wordt dus mijn broer.
Verder wordt mijn eigen zoon
ook mijn kleinkind, omdat hij
de broer van mijn dochter is.
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want het kind is van haar
dochter. Ik ben als haar man
zijn grootvader, dus de grootvader van mijn broer en aangezien de grootvader van mijn
broer ook de mijne is, ben ik
in feite mijn eigen grootvader.
Dag opa!
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Inspreken in commis-

Toewijzing woningen
Ingezonden brief
In reactie op de ingezonden
brief van Peter van Hengstum
‘Zoeken we Woningen of hebben we Woningzoekenden’ het
volgende: Uit eigen ervaring
heb ik bij de toewijzing van
de betaalbare koophuizen op
het terrein van de Erven Knorr
een afwijzing gekregen. Ik was
niet ingeloot en mijn 2 kinderen
eveneens niet. Door de enorme belangstelling voor het project is kort voor de toewijzing
besloten tot loting over te gaan.
Op 15 februari 2017 heb ik de
heer Theo Reijn per mail verzocht de loting te beperken tot
de inwoners van Wijdemeren.
Wie schetst mijn verbazing dat
ik achteraf te horen kreeg dat

er ook mensen uit de gemeente Hilversum een huis toegewezen hebben gekregen, via
de notaris te horen gekregen
dat dit een gevolg was van de
schamele belangstelling van eigen inwoners. Het verbaast mij
dan hogelijk dat noch ik, noch
mijn kinderen zijn ingeloot. Hoe
kan dit? Zeker, we hebben wel
degelijk woningzoekenden.
Ik heb dan ook op 29 november 2018 aan mevrouw Van
Rijn de pdf met toewijzingseisen van de gemeente Eemnes
toegestuurd van hun nieuwe
project Zuidpolder Het Amerveld. Wijdemeren zou dit als
richtlijn kunnen gebruiken voor
toekomstige projecten.

Een kleine greep uit die eisen:
1. Men dient inwoner te zijn (of
geweest of geboren); 2. Woning achter laten; 3. Starter
zijn; 4. Financieringstoets.
De paniekvoetbal die er bij de
loting is ontstaan dient voorkomen te worden. Mijn kinderen
zijn nog steeds woningzoekend, veel jeugd wil hier blijven, moeten noodgedwongen
naar elders maar willen terug.
Gelukkig is Wim van Oudheusden actief bezig met de groep
Wij Willen Wonen Wijdemeren.
Kijk op www.wijdemerenverrijkt.nl voor contact en inventarisatie.
Pieternel Valderpoort

Reactie op P. van Hengstum
Ingezonden brief
Niet dat ik het voor de burgemeester wil opnemen, die is
volgens mijn vrouws genoeg,
maar ik vind de motivatie van
Van Hengstum niet juist. Ik
ben juist wel van mening dat
er woningen moeten komen.
Woningen voor de jongeren
en ouderen. Geen woningen
welke nu gebouwd worden
door een aantal projectontwikkelaars, maar woningen voor
het ‘gewone volk’. Wij hebben
twee kinderen die dolgraag in
Wijdemeren willen wonen voor
een normale startersprijs, helaas zijn die er niet voldoende
in koop of huur. Daarbij komt
dat het COA aangegeven heeft
dat er 27.000 woningen moe-

ten komen voor statushouders.
Hiervan zullen er vast een aantal in onze gemeente worden
geplaatst. Daar kun je geen bezwaar tegen maken, maar dat
mag niet ten koste gaan van
onze kinderen/ouderen. Dit zal
ook niet moeten leiden tot onenigheid tussen de oude en de
dan nieuwe inwoners. Of dat
er 1000 moeten worden kan ik
niet inschatten, maar als er nog
een paar honderd van voor ons
gelijksoortige ouders zijn kunnen er wel een paar honderd
bij. Dat de burgemeester er
van profiteert als we op 25.000
inwoners zitten, heb ik zo mijn
twijfels. Immers de Circulaire
Bezoldiging en ambtstoelage

burgemeesters is een paar
jaar geleden aangepast. De
drempel, onderscheid tot een
inwoneraantal van 25.000, is
aangepast. Alle gemeenten
onder een inwoneraantal van
25.000 worden bezoldigd volgens een inwoneraantal van
25.000. Dus de burgemeester
en de bestuurders worden daar
niet beter van. Wel graag woningen voor onze jongeren. Uit
reacties in de Nieuwsster merk
ik, (mijn gevoel), dat de gesettelde bewoners uit de deelgemeente Kortenhoef niet veel op
hebben met het uitbreiden van
onze gemeenschap, ook niet
met sociale woningbouw.
Jan Pieneman

Jaap
Door: Sijmen Brandsma

Eenmaal per jaar komt Jaap,
de loonwerker. In brede banen spit hij de tuin. Langzaam
verdwijnen de herinneringen
van afgelopen seizoen naar
de diepte, weggespit door de
zacht zoemende trekker. De
laatste boerenkool bladeren,
afgevroren
groenbemester,
een half geoogst bedje veldsla, alles verdwijnt samen met
de uitgereden mest. Wat ervoor in de plaats komt is een
maagdelijk zwarte vlakte vol
verwachting op komend sei-

zoen. Na al die jaren weet Jaap
waar te beginnen, de moeilijke
hoekjes, de juiste diepte. In de
cabine drinkt hij zijn koffie, eet
hij z`n boterhammetje. Na 4
uurtjes verdwijnt hij weer, dag
Jaap, tot volgend jaar! Alleen
was het nu geen Jaap maar
Alfons. Jaap is geveld door
een hartprobleem en langzaam
herstellende. Nog 2 jaar tot z`n
pensioen en dan heeft hij de
tijd voor z`n boerderijtje in Ermelo. Wij wensen hem jaren
vol gezondheid. Alfons drinkt
gezellig met ons koffie, spit net
in een andere volgorde. Kan

ook natuurlijk. Als hij verdwenen is rijden wij met onze eigen
trekker de looppaden voor de
nieuwe bedden. Haaks op zijn
brede banen. Dat vraagt de
volle concentratie, want recht
is recht en een krom bed achtervolgt je een heel jaar. Terwijl
de laatste bedden nog gereden
moeten worden zijn de eerste
bedden al door Roel ingezaaid
met raapsteel, rucola en spinazie. Een vlot begin onder een
stralende zon.
info@landenboschzigt.nl

sie R&E
Ingezonden brief
Op woensdagavond 3 maart
jl. was de commissie R&E
(Ruimte & Economie) weer
aan de beurt om te vergaderen. Onder de bezielende leiding van Ria “u staat op mute”
Hennis moest een lange agenda worden afgewerkt en dan
waren er ook nog vier insprekers. Ik vond dat de verhalen
van de insprekers goed in elkaar zaten, maar of alle commissieleden dat ook vonden
betwijfel ik. Eric “het is mijn
laatste jaar in de raad, dus laten we het vooral een beetje
positief en gezellig houden”
Torsing vond het allemaal zo
zuur. De wethouder werkt zo
hard, geef de man een beetje
credits. René “ik heb de hoop
op een verkeersoplossing al
lang opgegeven” Voigt ging
ervan uit dat de insprekers
hier nieuw waren en zich eerst
maar eens moesten verdiepen
in de geschiedenis. Een ongefundeerde en loze opmerking. De wond van de verkiezingsnederlaag uit 2014 lijkt
nog steeds niet geheeld. Sita
“waar gaat het eigenlijk over”

Vermeulen lijkt immuun voor
elk argument. Mario “het plan
voor de rondweg heb ik al jaren klaar” Wouters was helaas
ook niet in topvorm, evenals
de meeste anderen. Positieve
uitschieters waren er ook. Alette “campagne voer je niet in de
baas zijn tijd” Zandbergen en
Olivier “inspraak is niet hetzelfde als participatie” Goetheer
waren kritisch en vroegen
door. Ook Stan “trap nou even
op de rem wethouder” Poels
was scherp. Precies wat je van
raadsleden mag verwachten,
hoewel je daar niet altijd waardering voor krijgt. Hoe moet
het nu verder met dit Mobiliteitsplan 2045? Het wordt een
bespreekstuk in de raad. Terwijl het stuk volgens mij nog
helemaal niet voldoet – het
plan voldoet niet eens aan de
eigen doelstelling. Wethouder
Joost “het is geschreven door
een gerenommeerd bureau
dus het moet goed zijn” Boermans moet wat mij betreft zijn
huiswerk overdoen.
Michael Miesen

Gaspit bij boom kan
niet
Ingezonden brief
Vorige week viel mijn aandacht op de gemeentelijke pagina Wijdemeren informeren.
Het hoofdstuk: Aardgasvrij
Wijdemeren ‘een spannende
opgave’. Mijn oog viel op de
brandende gaspit met daarnaast een getekende boom.
Schokkend vond ik dit samen,
voor de boom. De illusie werd
bij mij gewekt dat deze boom
moet wijken voor het vuur. Ik
kan dit niet samen kan brengen door de tekst dat bij de
verbranding van aardgas
veel CO2 vrij komt en dat wij
daarom over moeten gaan op
elektra, van het gas af. Maar
als we van het gas af gaan en
de centrales gaan voeden met
het geperste hout, pellets, is
dit volgens mij het paard achter de wagen spannen, het

medicijn is erger dan de kwaal.
Het verbranden van hout geeft
meer uitstoot van CO2 en fijn
stof dan aardgas, dus wat is
de winst. Ik vraag mij af waarom beleidsmakers niet leren
van ontwikkeling en steevast
blijven geloven in hun eigen,
achterhaalde, waarheid. Dat
het stoken van hout slechter is
dan het gebruik van aardgas,
wordt recent onderschreven
door een onderzoek, jawel van
het RIVM.
Dus de boom bij de gaspit is
een aanval op de boom en op
de aarde.
Jan Pieneman
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Corona en verenigingen
Door: Cor Lam

WIJDEMEREN
Een jaar corona doet verenigingen geen goed. De
meeste weken kon er geen
fysiek contact zijn. Juist
die basis van het verenigingsleven was onverstandig, zelfs verboden.
En de verenigingen vallen de
laatste jaren al bij bosjes vanwege de vele concurrentie
van andere beschikbare bezigheden. Je helemaal verliezen in je hobby, een of meer
avonden per week. Jarenlang
hét uitje voor menigeen! Met
andere enthousiastelingen de

kunst van het dammen van elkaar aftasten, als vereniging in
competitie met collega-verenigingen. Anderen genoten van
samen zingen bij een koor, bij
elkaar de hobbydieren keuren
en een aantal keren per jaar ermee naar regionale, provinciale of zelf landelijke keuringen.
Huismoeders, die een avond
per week elkaar opzochten om
eens heerlijk bij te kletsen en
ondertussen de handjes lieten
gaan met breien, haken en ga
maar door. De tv bracht al een
kentering. Die gaf de eerste
echte concurrentie in tijdspassering. Enkele verenigingen
wankelden al. Toen kwamen

pc en mobiel. Niet afkeurenswaardig maar wel veel sterkere
aandachtbinders. Meer verenigingen en clubs rolden om
daardoor: gebrek aan leden.
En hier is geen ‘klokje van gehoorzaamheid’ dat deelnemers
stop zet om naar huis te gaan.
Bijna alles bestaat nog, maar
met aantallen die niet meer
vergelijkbaar zijn: de volhouders, de gewoontedieren (niet
slecht bedoeld hoor).
Sluipmoordenaar
En dan komt de veelzijdig sluipmoordenaar en zet de hele wereld op z’n kop: corona. Wie er
eerst nog lacherig over deed, is
nu toch zeker wel tot het besef

gekomen dat dit bloedserieus
genomen moet worden. De
hele maatschappij kreunt en
kraakt. De overheid probeert
de regie van het opkrabbelen
te nemen. Maar, de samenleving is veranderd. Langdurige
offers wil men niet en doet men
niet aan mee. Velen zijn verwend, maar brengen wel alles
weer op scherp door geen of
onvoldoende gehoor te willen
geven aan de noodzakelijke
beperkingen. Maar ziekenhuizen liggen vol, uitvaartbegeleiders hebben het extra druk.
Veel takken in het bedrijfsleven
staat het water zelfs tot boven
de lippen.

Verenigingen
Maar die verenigingen? Besturen kunnen geen jaarvergaderingen uitschrijven en lossen
dat, elk naar eigen goed denken op. Maar, als we ‘weer
mogen’? Krijgen we dan de
zaak weer in actie? Toch is de
belangrijkste wens van mij dat
u en ik, over niet te lange tijd,
samen de kans hebben om
terug te kijken op een donkere periode en met een blij en
goed gevoel de toekomst weer
onbeperkt tegemoet kunnen
treden, óók in het verenigingsleven!

Nilo maakt zich startklaar voor buitentraining
Door: Linda Spil

LOOSDRECHT
Voor de turn(st)ers van Nilo
is er helaas geen trainen
tijdens de lockdown. De
leden en trainsters staan
te popelen om weer lekker aan de slag te kunnen.
Met de jong talent en de
selectiegroep werd afgelopen zaterdag een soort
testevent gehouden op
de groenstrook naast de
sporthal, aangezien we nog
geen goede alternatieve locatie hebben om het buiten
turnen aan te bieden. Tanneke, onze sporthalbeheerder, kwam gelukkig met dit
mooie alternatief.
Op het parkeerterrein van de
sporthal vond de warming up
plaats. Dat was weer even
wennen voor de turnsters,
want dat was lang geleden. Het
zonnetje zorgde er voor dat ze
extra snel waren opgewarmd.
Dus toen snel de Tumbling
baan op! Wat was het fijn om
weer lekker te springen, handstanden, radslagen en salto’s
te maken, de kinderen genoten
en de trainsters ook. Zo heerlijk om weer even te doen waar
ze goed in zijn. Het was een
succes en ze gaan kijken hoe
ze dit kunnen gaan aanbieden
voor alle leden van Nilo, mocht
de sporthal na 8 maart nog gesloten blijven voor de verenigingen. Duidelijk is wel dat de
trainsters een paar helpende
handen nodig hebben met op-

en afbouw. Maar dat gaat vast
goedkomen. Tevens zijn ze
nog op zoek naar een assistent

train(st)er voor de selectie en
jong talent groep, dus mocht je
affiniteit met turnen hebben en

enige ervaring in de turnsport,
reageer op leiding@gvnilo.nl

Je bent van harte welkom bij
de gezelligste gymvereniging
van Gooi- en Vechtstreek.
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Koken met kinderen

Theater de Dillewijn zit
niet stil
ANKEVEEN
Het theater aan het Stichts
End in Ankeveen ligt er
stil en verlaten bij. Geen
aankondigingen van nieuwe voorstellingen op het
informatiebord, geen rode
loper voor de entree, geen
verhuuractiviteiten, niets.
Toch bedriegt de schijn.

Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
Het is een bijzondere tijd
waarin we leven. We gaan
van de ene lockdown naar
de andere, waarin thuisonderwijs inmiddels normaal
is. Een dagje naar een
museum of dierentuin zit
er niet in. Kinderen zitten
meer thuis dan ooit. Ouders zijn ook vaker thuis
dan ooit.
Een veelgehoorde opmerking
is, dat kinderen nu vaker op
een schermpje zitten. Dat is
allemaal logisch. Ouders werken, kinderen hebben hulp
nodig bij school, ze kunnen
verder geen kant op. Maar
aan het einde van de lange
dagen, hebben ouders vaak
geen energie meer om wat

Akka’s ganzenparadijs
Emma heeft de afgelopen weken voor het Akka-team een
paar keer op gepaste afstand
en coronaproof een collecte
gedaan voor stichting Akka’s
ganzenparadijs. Zij heeft het
mooie bedrag van 179, 35
euro ontvangen via de inwoners van Breukeleveen, Breukeleveensemeentje en een
deel Nieuw-Loosdrechtsedijk.

leuks met hun kroost te ondernemen. Terwijl juist in deze
tijd, aandacht zo ontzettend
belangrijk is. Bij ons thuis helpen de kinderen vaak mee in
de keuken. Ik merkte, dat ik ze
in de eerste lockdown (en vanzelfsprekend ook in de tweede), meer bij het kookproces
ging betrekken dan normaal,
zowel bij het samenstellen van
een weekmenu, als het bereiden.
Deze momenten samen in
de keuken zijn voor ons heel
waardevol gebleken. Vriendinnen vroegen soms, waar ik
toch de energie vandaan haalde. Om na een hele dag thuisonderwijs (ik kom zelf uit het
onderwijs dus ik nam mijn taak
als juf mama zéér serieus) óók
nog eens samen te koken.
Maar het levert mij juist ener-

gie op. Ten eerste is het gezellig, leerzaam, en naarmate ze
meer kunnen, is het ook erg
handig. Hoe heerlijk is het, als
je kind alvast groente kan snijden, terwijl jij bezig bent om de
aardappelen te schillen. Het
zelfvertrouwen van kinderen
groeit als ze zo serieus bezig
zijn én… ze eten alles met nog
meer smaak op.
Ik ben dit allemaal gaan bijhouden op mijn website: www.
kokenmetkinderen.nl. Op deze
website deel ik uiteraard recepten, waarin ik duidelijk omschrijf wat de kinderen kunnen
doen. Ook deel ik tips, handige
keukenhulpjes en leuke anekdotes. Het is misschien even
wennen, maar koken met kinderen is écht een feestje!

Bestuur en vrijwilligers van het
Theater zitten allesbehalve stil.
De commissie die zich bezighoudt met de programmeringen is met grote regelmaat in
gesprek met de impressariaten van de diverse artiesten.
Geplande voorstellingen gaan
niet door, waardoor er bekeken
moet worden of het mogelijk is
de voorstellingen op een ander
tijdstip te laten plaatsvinden
in dit seizoen of mogelijk het
volgende seizoen. Mensen die
kaarten hebben besteld voor
een voorstelling die niet doorgaat, worden persoonlijk aangeschreven. Er is maandelijks
overleg met andere kleine theaters in de regio, om te kijken
wat er kan en moet gebeuren
als straks de theaters weer
voorzichtig open kunnen gaan.
Enquête
Onlangs werd een enquête
gehouden onder de lezers van
de maandelijkse nieuwsbrief.
De uitslagen zijn bekend, en
nu wordt gekeken wat te doen
met de verkregen input. Moet

er meer gedaan worden voor
de jongere generatie, moet het
theater meer een dorpshuisfunctie krijgen, moeten er meer
films gedraaid worden, meer
voorstellingen op bijvoorbeeld
zondagmiddag, moet er meer
aandacht komen voor jong talent, al dan niet uit Ankeveen,
enz. Er is een speciale werkgroep in het leven geroepen
die hiermee aan de slag gaat.
Opleidingen
Daarnaast is men druk bezig
om enkele personen op te leiden tot volwaardig licht- en
geluidstechnicus. De huidige
groep technici is eigenlijk te
klein, en daardoor kwetsbaar.
Door het opleiden van nieuwe mensen kan de werkdruk
straks beter worden verdeeld.
Ook wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuwe
website. De huidige site draait
alweer 7 jaar en kan een make-over goed gebruiken. Kortom: De Dillewijn is volop actief!
Wilt u graag op de hoogte blijven van het wel en wee rond
het theater, meld u dan aan
voor de nieuwsbrief door middel van een mail naar communicatie@dedillewijn.nl. Vindt u
het leuk om u als vrijwilliger in
te zetten voor het theater, kijk
dan eens op de site www.dedillewijn.nl of vraag om informatie
of een gesprekje via info@dedillewijn.nl. Wij hopen u weer
spoedig te kunnen begroeten!

Per 15 maart zijn wij op zoek naar enthousiaste
Per 15 maart zijn wij op zoek naar enthousiaste

Vrolijke paasgroet doet goed
LOOSDRECHT
Onder het motto: ‘een
Paasgroet doet goed’ organiseert kasteel-museum
Sypesteyn in Loosdrecht
– in samenwerking met
Fratz en Twwo Kinderfeestjes in Kortenhoef
– ook dit jaar weer een
paasactie voor de bewoners van Inovum: verpleeghuis de Beukenhof
in Loosdrecht, verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum en verpleeghuis
Veenstaete in Kortenhoef.

de paastekening of kaart. Een
kort paasverhaaltje schrijven mag natuurlijk ook. Leef
je uit en maak er iets moois
van. De tekeningen kunnen
op woensdag 31 maart a.s.
tussen 14.00 – 16.00 uur worden ingeleverd bij het blauwe hek van Kasteel-Museum
Sypesteyn, waar vrijwilligers
klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Wij verheugen ons op jullie mooie vrolijke paastekeningen, zodat
wij veel bewoners blij kunnen
maken.

Wij vragen de kinderen in heel
Wijdemeren en de scholen
om mee te doen door het maken van een vrolijke gekleur-

Immers, een vrolijke Paasgroet doet goed, speciaal in
deze tijd!

•
••
••
••
••

Ben je enthousiast?
Hou
je enthousiast?
van aanpakken?
Ben je
Ben
je
flexibel
in je werktijden en beschikbaarheid?
Hou je van aanpakken?
Ben
in het weekend
en op feestdagen?
Ben je
je beschikbaar
flexibel in je werktijden
en beschikbaarheid?
Ben
je
gastvrij
en
werk
je
graag
in
een
gezellig
team?
Ben je beschikbaar in het weekend en op
feestdagen?

• Ben je gastvrij en werk je graag in een gezellig team?
Dan ben je geschikt voor een leuke bijbaan bij ons mooie bedrijf aan de Wijde Blik.
Dan ben je geschikt voor een leuke bijbaan bij ons mooie bedrijf aan de Wijde Blik.
Tevens hebben wij de volgende fulltime functies beschikbaar:
Tevens hebben wij de volgende fulltime functies beschikbaar:

Voor meer informatie: kijk op onze website www.ottenhome.nl
Voor meer informatie: kijk op onze website www.ottenhome.nl
Je kunt natuurlijk ook meteen solliciteren!
Stuur dan
motivatie
en ook
cv naar
werken@ottenhome.nl
Je je
kunt
natuurlijk
meteen
solliciteren!
Stuur dan je motivatie en cv naar werken@ottenhome.nl

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

