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NIEUWSSTER
Cor Lam ontvangt
een koninklijke
onderscheiding
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De dag van de traditionele
lintjesregen is ook in de
gemeente Wijdemeren niet
ongemerkt voorbij gegaan.
Hoewel
regen,
burgemeester Crys Larson reikte slechts drie lintjes uit,
twee aan de voordeur en
een op het gemeentehuis.
Loosdrechter Cor Lam is
de enige van het drietal
die verrast werd door de
onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
De andere gelauwerden
wisten al langer dat zij
deze onderscheiding zouden ontvangen. Door de
coronamaatregelen had-

den zij de hierbij behorende versierselen nog niet
ontvangen.

Cor Lam (72) is een inwoner
van Loosdrecht die zich op talloze manieren heeft ingespannen voor de samenleving. Tot
zijn pensionering in 2014 werkte hij als docent op de agrarische school, maar al vanaf
1994 was hij secretaris van de
Vereniging voor Gereformeerd
Basisonderwijs in Oud-Loosdrecht en stond hij aan de
wieg van de complexe fusie
tussen de lokale openbare en
christelijke school. Vanaf 2000
is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Inovum en beheert hij de
dierenweide en verzorgt hij de
geiten. Hiernaast is hij voorzit-

WWW.TRAPKANO.NL

ter geweest en vanaf 2010 nog
steeds secretaris bij de gezelligheidsvereniging Fraternitas
in Oud-Loosdrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de
activiteiten op Koningsdag en
de jaarlijkse fietstocht vanwege bevrijdingsdag. Ook de jaarlijkse toneeluitvoering wordt
door hem gecoördineerd. De

heer Lam was in de afgelopen
jaren tevens vrijwilliger bij het
Kursusprojekt Loosdrecht. Hij
bedacht de cursussen en begeleidde ze. Hij was docent
bij de lezingen en workshops
en zorgde hij voor de promotie
van het Kursusprojekt tijdens
o.a. de jaarmarkten.

De kajak met de unieke trapaandrijving
Uw woning verkopen?

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis
waardebepaling en verkoopadvies

Bij ons is de klant elke dag Koning!
Wij zijn er voor u.

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

Lindelaan 104,
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

In samenwerking met

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Sinds een aantal jaren is Cor
vrijwilliger bij de Historische
Kring Loosdrecht, waar hij het
archief bijhoudt, notuleert en
alles registreert wat er binnenkomt. Hij verzorgt hiernaast
de maandelijkse historische
middag voor dementerende
bewoners in zorgcentrum De
Beukenhof. Voor het verenigingsblad interviewt hij bewoners van Loosdrecht. Ten
slotte organiseert hij de verenigingsbijeenkomsten van de
HK. Wat zeker niet vergeten
mag worden, is dat Cor Lam
een vaardige pen heeft. Hij
schreef diverse historische
boeken, maar ook kinderboeken behoren tot zijn genre.
Cor Lam speelt ontegenzeggelijk een heel belangrijke rol
in de Loosdrechtse samenleving. Hij vervult die rol met verve, al voor zo’n lange tijd. Niet
alleen de duur, maar ook de
aard, uitstraling en betekenis
van al zijn activiteiten maken
dat deze onderscheiding hem
toekomt.
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

4 mei herdenken in Loosdrecht
Naamgevingsceremonie herdenkingsplantsoen

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

thuis al diegenen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen
die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties
na de Tweede Wereldoorlog.
Na de stilte klinkt het Wilhelmus. Aansluitend vinden de
kransleggingen plaats waarna
rond 20.30 uur het plantsoen
rond het monument weer voor
iedereen toegankelijk is. Bladmuziek van het signaal Taptoe
en het Wilhelmus zijn te vinden
op www.stichtingsloep.nl

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

14-10-19 12:48

Fleur de tuin weer op!
Wij zijn geopend voor mooie en bijzondere
eenjarige zomerbloeiers en perkplanten
Zorgkwekerij Kostelijk, ma t/m za 9-18u
Middenweg 13, Ned. den Berg
www.kwekerijkostelijk.com
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Wij zoeken per direct een

schoonmaaker(ster)

Voor 32 uur in de week.
De werkzaamheden zijn voor diverse
opdrachtgevers in Loosdrecht en Omstreken.
Rijbewijs B is vereist.
Is je interesse gewekt neem dan contact op met
info@van-vulpen-facilitair.nl

LOOSDRECHT
Vorig jaar op 4 mei is het
prachtig
gerenoveerde
plantsoen rond de herdenkingsmonumenten in
Loosdrecht in gebruik genomen. Dit jaar krijgt dit
mooie plantsoen op dinsdag 4 mei, op initiatief van
een aantal inwoners, een
naam. Deze naam zal onthuld worden tijdens een,
vanwege corona, besloten
ceremonie. Hiervoor is het
herdenkingsplantsoen op 4
mei tussen 09.00 en 10.30
uur afgesloten.
Herdenken
Na 10.30 uur bent u van harte welkom om op eigen gelegenheid bij de monumenten
te komen herdenken, bloemen
te leggen of een lichtje neer te

zetten en om de nieuwe naam
van het plantsoen te bekijken.
Natuurlijk met inachtneming
van de coronaregels.
Kranslegging
Van 19.30 tot 20.30 uur wordt
het plantsoen rond het monument weer afgesloten. Vertegenwoordigers van o.a. het
voormalige verzet, de joodse
gemeenschap en de gemeente
krijgen dan de gelegenheid te
herdenken en bloemen te leggen. Om 19.45 uur luiden de
kerkklokken om iedereen op te
roepen buiten voor de deur, in
de tuin of op het balkon te gaan
staan waarna er op veel plekken in het dorp rond 19.58 uur
het signaal Taptoe klinkt, live
gespeeld of mechanisch.
Van 20.00 tot 20.02 uur, tijdens
2 minuten stilte, herdenken wij

Nieuwe informatieborden
Door een fantastische samenwerking tussen gemeente Wijdemeren, de Historische Kring
Loosdrecht, IJsclub de Loosdrechtse Plassen en Stichting
SLOEP waren er vorig jaar
tijdelijk
informatieschermen
geplaatst die door enorm veel
mensen zijn bekeken. Dit succes krijgt een vervolg, met de
hulp van vele Loosdrechters
worden vaste borden geplaatst
De HKL en Stichting SLOEP
voorzien deze tableaus van
zowel permanente informatie
over de monumenten en het
plantsoen als ook van wisselende verhalen uit de geschiedenis van Loosdrecht. Na de
naamgevingsceremonie
zijn
deze nieuwe borden te bewonderen.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

of bel met Tel. 0654635503 graag na 18.00 uur

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

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Lekker voor thuis
bij de borrel!

Runder Ribeye steak

100 gram

€ 2,98

Loosdrechtse
kipkerriesalade

150 gram

€ 2,25

De lekkerste grillworst 150 gram

€ 1,50

Alle soorten

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 29 april t/m woensdag 5 mei

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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Natuurmomenten
van de boswachter

Historische tuin Kasteel-Museum Sypesteyn
is weer open!

Tamara Overbeek

Klein van stuk, groot van
waarde
Eén van de meest fascinerende vogels van de Vechtplassen vind ik toch wel de grote
karekiet. En dan heb ik hem
zelfs nog nooit in het echt gezien! Anders dan je zou denken, is hij ‘maar’ 20 cm groot.
Dat is dan wel weer groter
dan zijn neefje, de kleine karekiet, die 14 cm groot wordt.
Nee, het fascinerende zit hem
in zijn kwetsbaarheid. Het feit
dat ze tegenwoordig nog maar
op twee plekken in Nederland broeden en één van die
plekken is de Loosdrechtse
Plassen. Maar ook het feit dat
zoveel mensen hun best doen
om het leefgebied van deze
vogeltjes uit te breiden.
In de jaren ’50 leefden er wel
duizenden grote karekieten
in Nederland. Tegenwoordig broeden er nog geen 100
paartjes en staat hij op de
Rode Lijst van Nederlandse
broedvogels. Hoe is dit mogelijk?
De belangrijkste oorzaak hiervan is een tekort aan hoog en
sterk waterriet. De grote karekiet bouwt zijn nest namelijk
heel kunstig, hangend in een
paar rietstengels. Als zijn 4 of
5 jongen bijna zo ver zijn om
uit te vliegen, moet het nest dit
nog wel kunnen dragen. Daar
zijn dus grote en sterke rietstengels voor nodig. Waterriet,
niet te verwarren met riet dat
op land groeit, doet het goed
bij een stevige golfslag. Hierdoor spoelen de rietstengels
goed schoon, waardoor ze extra sterk worden. En golfslag is
er genoeg op de Loosdrechtse
Plassen. Maar er zijn ook genoeg grauwe ganzen, die dol
zijn op jonge rietstengels. Zij
vreten de rietkragen aan waardoor die steeds smaller worden. En hoe smaller de rietkraag, hoe kwetsbaarder het
nest met jongen. Ze kunnen
zo sneller gevonden worden
door een roofdier. Maar ook de
geluiden en aanwezigheid van
bezoekers in een bootje, worden gedempt door een brede
en gezonde rietkraag.

Om de grote karekiet een
handje te helpen, worden rietkragen afgezet met een raster
om het te beschermen tegen
gulzige ganzen. Op die manier
krijgt het riet weer de kans om
sterk en vitaal te worden. Vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen werken verschillende organisaties hierin
samen.
Maar waarom doen zoveel
mensen en organisaties zo hun
best om het aantal broedparen
omhoog te krijgen? Waarom
willen we de grote karekiet
niet verliezen als broedvogel?
Dat komt omdat het een zogenaamde doelsoort is. Juíst
omdat hij zo kwetsbaar is. Als
het aantal grote karekieten in
een gebied stijgt, wordt er een
hoger doel bereikt. Dat is een
teken dat het goed gaat met
de natuur en het ook voor andere, minder kwetsbare, soorten een prima gebied is om te
leven. En hoe meer soorten er
leven, hoe veerkrachtiger de
natuur is.
Ik hoop dat veel grote karekieten eind april weer heelhuids
terugkeren uit Afrika en genoeg sterk waterriet kunnen
vinden in de Loosdrechtse
Plassen om hun nestje in te
maken. En dan zou het helemaal geweldig zijn als ik dit
fascinerende vogeltje eindelijk
eens live kan ontmoeten.

Foto: Nest grote karekieten,
Jan van der Winden

LOOSDRECHT
Vanaf 17 april j.l. gingen de
blauwe hekken van Kasteel-Museum
Sypesteyn
voor het eerst sinds maanden weer open. Al tijdens
het eerste weekend kwamen er veel bezoekers om
in de stralende zon rond te
wandelen en te genieten
van o.a. de bloeiende witte
bosanemonen en de fruitbomen, die in volle bloei
staan in de boomgaard.

Daarnaast is er ook de tentoonstelling ‘De terugkeer van
de verloren tuinkunst’ te zien.
Deze tentoonstelling vertelt
het verhaal van de totstandkoming van het tuinencomplex,
dat door Jhr. Henri van Sypesteyn werd aangelegd.
De Historische Tuin is op zaterdag en zondag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar aan het
loket bij de ingang van de

blauwe hekken. De wandelroute is Corona proof uitgezet.
Vanzelfsprekend worden de
COVID-19 voorschriften nageleefd.
Meer informatie is te vinden
op de website van het kasteel:
www.Sypesteyn.nl
Veel plezier bij uw bezoek aan
de Historische Tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn!

COLLEGA’S GEZOCHT!
All-round medewerker (32-40 uur)

Vanwege de enorme drukte in onze onlangs geopende slagerij in Boni Supermarkt
Loosdrecht zijn wij per direct op zoek naar extra personeel! Voor dit team zijn wij nog op
zoek naar een all round medewerker voor 32-40 uur.
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en collegiale medewerker die het leuk lijkt om
aan het werk te gaan in onze slagerij. Je houdt van aanpakken en kan goed zelfstandig
werken.
Wat vragen wij:
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal
•
Collegiaal
•
Geen 9 tot 5 mentaliteit, flexibel en stressbestendig
•
Gemotiveerd en leergierig
•
Ervaring in het slagersvak is meegenomen, maar geen voorwaarde
Wat bieden wij:
•
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en salaris
•
Een jong en dynamisch bedrijf, met doorgroeimogelijkheden
•
Afwisselende werkzaamheden
•
Werken in team met leuke collega’s die er samen de schouders onder zetten
Je werkt 4-5 dagen in de week verspreid over maandag tot en met zaterdag en per
toerbeurt op zondag.
Slagerij van Guilik is de ambachtelijke slager in de supermarkt. Zo geniet de klant van
het gemak van de supermarkt, met de kwaliteit van een ambachtelijke slager.
Ben je woonachtig in de directe omgeving van Loosdrecht en zie jij je wel werken bij ons?
Solliciteer dan door je motivatiebrief en CV te sturen aan: arnoud@slagerijvanguilik.nl
t.a.v. Arnoud van Guilik. Vraag gerust bij onze slagerij naar de vacature of kijk op
slagerijvanguilik.nl/vacatures

Wij zoeken ook nog
hulpkrachten voor de
avonduren!

SlagerijvanGuilik.nl
NR. 1 in BBQ & CATERING
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Ambitie Regionale Energiestrategie is		
haalbaar
REGIO
De Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi
en Vechtstreek, als onderdeel van de energieregio
Noord-Holland Zuid, is
klaar voor besluitvorming.
In de RES staat hoe de regio
de ambitie van 230 GWh1 aan
duurzame energie in 2030 wil
opwekken. Geen windturbines
maar wel zonnepanelen op
grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen
en in wegbermen. Ook staat
in de RES 1.0. hoe de warmtetransitie kan worden versneld.
Dit zijn haalbare ambities met
voldoende ruimte voor zorgvuldige afweging. In mei en juni
2021 besluiten de gemeentera-

den en de algemeen besturen
van de waterschappen over
RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit.
Waar wel en waar niet?
In Gooi en Vechtstreek zijn de
zoekgebieden voor windenergie afgevallen. Wel zijn er ten
opzichte van een eerdere RES
twee nieuwe zoekgebieden
voor de opwek door zonnepanelen toegevoegd. Regionaal
portefeuillehouder Bart Heller,
bestuurlijk trekker van de Energietransitie: ‘Ondanks dat regio
Gooi en Vechtstreek, met haar
grote natuur- en historische
waarde, een uitdaging is voor
grootschalige opwek van duurzame energie zijn er ook hier
mogelijkheden om onze nood-

zakelijke bijdrage te leveren
aan de landelijke opgave uit
het Klimaatakkoord.’ De zoekgebieden die nu in de RES 1.0
worden opgenomen, hebben
geen juridische status. Een
zoekgebied krijgt pas juridische
status wanneer een gemeente
een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hieraan gaat
nog een heel proces vooraf. In
de RES zijn afspraken gemaakt
over een eerlijke verdeling van
lusten en lasten, het betrekken
van inwoners en belanghebbenden en landschappelijke inpassing. Streven is ook dat elk
project voor minimaal de helft
in lokaal eigendom komt, zodat
lokaal financieel wordt geprofiteerd.

4 mei herdenking 2021 vanuit Kortenhoef

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Gevulde
koeken
Dit weekend

€ 1,25 per stuk

KORTENHOEF
Helaas kunnen ook dit jaar
niet gezamenlijk kunnen
herdenken. Daarom hebben GooiTV en het vocaal
ensemble Voices en het
Wilhelminaconsort de handen weer in één geslagen
om toch dit moment niet zomaar voorbij te laten gaan.
Deze samenwerking heeft tijdens het coronajaar al diverse
grote projecten opgeleverd zoals de herdenking in 2020, een
opname met kerstmuziek en
nog kort geleden een opname
rond Passie en Pasen. De uitzending voor de opname van
de 4 mei herdenking wordt dit
jaar gemaakt in de prachtige
hervormde kerk van Kortenhoef (Kerkje aan de Dijk). Helaas kunt u niet live aanwezig
zijn, maar op 4 mei kunt u de

herdenking mee maken via TV.
De uitzending begint om 20:00
uur met 2 minuten stilte, waarna de herdenking begint. Het
programma duurt een uur en
zal bestaan uit het voordragen
van enkele gedichten, een toespraak door de burgemeester
van Wijdemeren mevrouw Crys
Larson. Het muzikale program-

ma bevat o.a. muziek van Band
of Brothers en het Requiem van
Gabriël Fauré. Het volledige
programma is te downloaden
via: https://www.voicesbussum.
nl/berichten/
Herdenking 4 mei vanuit de
hervormde kerk Kortenhoef
om 20:00 uur via GooiTV of
GooiTV.nl

Elastiekjes afval
Ingezonden brief
Door ons ‘Coronatijdperk’ gedreven loop ik bijna dagelijks
een rondje door ons dorp. Los
van het plastic afval dat ik onderweg tegenkom en als het
niet teveel moeite is opraap om
in de eerste prullenbak te gooien die ik tegenkom vraag ik me
ook iets anders af. Aan het eind
van mijn wandeling heb ik bijna
dagelijks mijn jaszak vol zitten
met ‘brede elastiekjes’ die ik

overal bij de huizen op de stoep
zie liggen. Ik vermoed dat dit
achter blijft na bezorging van
pakketten door pakketbezorgers en/of post en ongetwijfeld
gebeurt dit onbewust. Echter
de elastiekjes zijn volgens mij
prima herbruikbaar en vormen
ook een probleem voor het milieu, omdat elastiek niet vergaat
en vogels niet moeten denken
dat ze dit voor hun nest moe-

ten gaan gebruiken. Misschien
komt dit als gezeur over en wil
ik ook absoluut niet veroordelend overkomen maar wellicht
help ik hiermee omdat het een
automatisme is bij het uitpakken van het pakket en kan er
toch op toegezien worden om
de elastiekjes op te bergen of
te hergebruiken.
Erik Neuteboom

Wijdemeren
informeren

28 april 2021

Aangepaste regels voor
varen op de plassen

Volg ons ook op:

Officiële
bekendmakingen

Gemeentehuis gesloten
In verband met de feestdagen is het gemeentehuis
gesloten op woensdag 5 mei, donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei. U kunt op werkdagen bij ons terecht
tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Op maandagen zijn
wij extra geopend tussen 16.30 uur en 18.00 uur
voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten,
ID of rijbewijs.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiWijdemeren
@kanteldenker

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Hulp bij toeslagenaffaire

Wijdemeren is op zoek naar inwoners die zijn
gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De gemeente kan gezinnen ondersteuning
bieden, zoals hulp bij schulden, wonen,
inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.
Vanwege de privacywetgeving is niet iedereen
bij de gemeente bekend. Heeft u zich nog niet
gemeld en kunt u wel hulp en ondersteuning
gebruiken? Dan kunt u zich aanmelden bij het
sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 035 of
via sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.
>

Heeft u informatie over ernstige
criminaliteit, maar kunt of durft u
niet naar de politie? Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Misdaad
Anoniem een vangnet.
Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke
meldpunt waar u anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit, zoals bijvoorbeeld
mishandeling, overvallen, brandstichting,
wapen- of mensenhandel. Maar ook met
informatie over fraude en corruptie kunt u bij
Meld Misdaad Anoniem terecht.

Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke
organisatie en is nadrukkelijk géén politie.
Uw anonimiteit staat bij hen op de eerste
plaats. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd
kan worden sturen zij de melding door naar
diverse partners, zoals de politie en andere
opsporingsdiensten.

Toetsen melding
Deze partners kunnen hiermee vervolgens
niet zomaar ergens binnenvallen of iemand
aanhouden. Een anonieme melding moet
namelijk eerst worden getoetst. Kloppen de
gegevens in de melding en is er meer over een

verdachte of adres bekend? Nader onderzoek
kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten
de anonieme melding onderbouwen dan
kunnen de opsporingspartners overgaan tot
actie. Een melding via Meld Misdaad Anoniem
is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel
en wordt onderdeel van de gebruikelijke
onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De
opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk
voor wat er met de informatie wordt gedaan.

Meer informatie
Wilt u iets melden of wilt u meer informatie?
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel
met telefoonnummer 0800-7000.

Heeft u een kano of supboard? Ga op pad!
In oktober vorig jaar zijn er twee nieuwe kanosteigers aangelegd. Hierdoor
zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in
het Loosdrechts Plassengebied met
elkaar verbonden voor kanovaarders
en suppers.

met een diversiteit aan planten en moerasbos.
Een belevenis en een aanrader! Kijk voor de
kanoroutebeschrijvingen op
www.routesingooivecht.nl.

Het vaarseizoen is weer begonnen dus maak
vooral gebruik van deze kano-overdraagplaats.

De aanleg van de nieuwe steigers is één
van de projecten van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners
samen werken aan ruim 25 projecten die in
hun onderlinge samenhang de natuur, waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke
beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk
alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Routes
Natuurmonumenten heeft twee mooie
kanoroutes die u kunt varen. Het gaat om een
route op de Kortenhoefse Plassen (9 km) en
een route via de Vuntus (5 km). Beide routes
leiden door smalle slootjes en langs legakkers

4 en 5 mei in Wijdemeren

Door de coronamaatregelen zullen de herdenkingen op 4 mei een sober karakter hebben.
Vertegenwoordigers van het college leggen
kransen bij de oorlogsmonumenten in Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor het
publiek. GooiTV verzorgt op 4 mei een speciale
uitzending vanuit de Nederlands Hervormde
Kerk in Kortenhoef, waaraan ook burgemeester
Crys Larson medewerking zal verlenen.
Het vocaal ensemble Voices zal de uitzending
muzikaal omlijsten.
>

Talkshow cybercrime agrariërs

In de agrarische sector neemt digitalisering in
een rap tempo toe. Wat aangestuurd kan worden
via internet moet goed beveiligd worden, ook
een boerenbedrijf kan immers gehackt worden.
Dit risico staat echter bij weinig agrariërs hoog
op de agenda. Donderdag 29 april is er daarom
van 20.00 tot 21.00 uur een online talkshow
over deze risico’s vanuit de Boeren-Box in
Groningen. Deelname is gratis.
Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vindt u
meer informatie en kunt u zich aanmelden.
>

Energiebespaarcoaches gezocht!

Bent u een enthousiaste vrouw of man die
kleine bespaarmaatregelen bij energiegebruik,
verlichting, kieren en verwarming, onder de
aandacht wil brengen bij bewoners van Wijdemeren? Word dan energiecoach. U volgt een
leuke cursus over het doen van diverse kleine
bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van
een speciaal team van energiebespaarcoaches
die bij bewoners langsgaan. Eind mei starten er
nieuwe acties en dat doet de energiecoöperatie
Wijdemeren graag samen met u! Voor aanmelding of informatie kunt u mailen naar
info@ecwijdemeren.nl of bellen naar Anne-Marie
Poorthuis op telefoonnummer 06 12 39 53 94.

Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen

Fotograaf: Hans Broekema

Wijdemeren

28 april 2021

informeren

Aangepaste regels voor varen op de plassen
Het voorjaar is begonnen. Dat betekent
dat uw boot weer in het water kan en dat
er weer gevaren wordt op de plassen.
Sinds januari zijn de regels voor het varen
op de Loosdrechtse Plassen aangepast.

voor de eerste, tweede, derde en vierde plas én voor
de waterskibaan aan de westzijde van de vijfde plas.
Jaar- en dagontheffingen zijn verkrijgbaar via
www.recreatiemiddennederland.nl/webshop.

Maximum zonder snelvaarontheffing
Belangrijkste verandering is dat er een maximale
snelheid van 60 km/uur geldt voor het varen met
een snelvaarontheffing. De ontheffing geldt slechts

Zonder snelvaarontheffing geldt een maximale
snelheid van 12 km/uur, behalve op de Stille
Plas. Daar is de maximale snelheid 9 km/uur en

binnen 100 meter van de oever 6 km/uur.

Geen ingeschakelde motor
Om de rust in een aantal gebieden met hoge
natuurwaarden te behouden, is het daar niet
langer toegestaan om met een boot met ingeschakelde motor te varen. Dit geldt zowel voor
motorboten die op diesel of benzine varen als
voor elektrisch aangedreven motorboten. Deze

maatregel is van kracht in het oostelijke gedeelte
van de Vuntus, inclusief de Raaisloot, de zuidelijke Kievitsbuurt en het gebied van de Ster.

Meldpunt
Ziet u een gevaarlijke of verdachte situatie,
vermeende overtredingen, afvaldump of ervaart
u overlast? Dan kunt u dit melden via
www.meldpunttoezicht.nl.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: bouwen bedrijfsloods
(14.04.21)
- naast Herenweg 1: uitbreiden natte teelten
(12.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 57-59: deels wijzigen kantoor
naar appartement (20.04.21)

Kortenhoef
- Elzenlaan 5: plaatsen dakkapel (17.04.21)
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (14.04.21)
- Kerklaan 25: uitbreiden woning (08.04.21)

- Zuidsingel 8: plaatsen dakkapel (09.04.21)
- Zuidsingel 68: plaatsen dakkapel (14.04.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 48: plaatsen dakopbouw (13.04.21)
- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (13.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen
golfbreker (13.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: verbouwen, deel
vervangen en toevoegen kapconstructie i.p.v.
oude loods (14.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:
wijzigen gevels (14.04.21)
- Rading 12: uitbreiden woning (13.04.21)
- Spinaker 1 t/m 37: bouwen zeven appartementen en twaalf herenhuizen (Porseleinhaven 3e fase) (13.04.21)
- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (13.04.21)
- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (13.04.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Horndijk 18: vervangen steiger (12.04.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (15.04.21)
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
bomen (16.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen
steigers en beschoeiing (12.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen
golfbreker (13.04.21)
- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel
(20.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur
(08.04.21)
- Ruysdeallaan 28: plaatsen dakkapel (10.04.21)
- Van Mierislaan 10: maken doorbraak achtergevel (12.04.21)

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst de Berg
- achter Dammerweg 73: bouwen woonboot
met berging (22.04.21)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg

Breukeleveen

- Dammerweg 110 ws3: vervangen woonark
(21.04.21)
- Hinderdam 7d: ophogen perceel (20.04.21)
- Lange wetering 26: wijzigen gevels (09.04.21)
- Machineweg 54: bouwen opslaghal (18.04.21)
- Vreelandseweg 52 en 54: bouwen
twee-onder-een-kapwoning (15.04.21)

- Herenweg 27a: verbouwen woning (13.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

’s-Graveland
- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-eenkapwoning (20.04.21)

>

Rectificatie

Op 14 april 2021 publiceerden wij een verleende
omgevingsvergunning voor het maken van
een uitweg met brug op de Middenweg 100 in
Nederhorst den Berg. Het juiste adres is echter
Middenweg 101 in Nederhorst den Berg.

> Bekendmaking wet geluidhinder
(ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
Er is een wijziging bestemmingsplan ingediend
ten behoeve van de realisatie van één tweeonder-een-kap-woning (totaal twee) en zes

ligplaatsen voor woonschepen (waarvan één
met drie sociale eenheden) aan de Kortenhoefsedijk 198 in Kortenhoef. Ten gevolge van
het wegverkeer op de Vreelandseweg (N201)
en de Kortenhoefsedijk zullen de woningen
en ligplaatsen voor woonschepen een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.
Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder
voor deze wooneenheden in ontwerp hogere
waarden vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 29 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken over de
ontheffing op grond van de Wet geluidhinder
kunnen worden ingezien op
www.wijdemeren.nl/terinzage. Desgewenst kan
een mondelinge toelichting worden gegeven
op het ontwerp-besluit. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de afdeling
Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- D.M. Czerwik, geboren 19-08-1970,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- P.S. Kasperczak, geboren 24-04-1999,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M.N.A. Keur, geboren 15-05-1965,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- S.S.M. Keur, geboren 10-09-2002,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- S.V.M. Keur, geboren 18-08-2005,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M.R. Krawczyk, geboren 24-08-1983,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M. Lasterie, geboren 04-12-1977,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die
haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden
ingebracht. Daarvoor kunt u een afspraak
maken via het secretariaat van de afdeling Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere
waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van
de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn
inwoners verplicht hun verhuizing door te geven
en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van
burgemeester en wethouders het voornemen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

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

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Hoe gaat het met je?

Soep op de stoep van stichting SLOEP

Een groet van The Travel Club José

5 mei Bevrijdingsdag

Door: José van der KooghHersbach

HILVERSUM
Hoe gaat het met jouw gezondheid? Daar gaat en
staat alles mee. Heb je al
een vaccinatie gekregen
of wacht jij nog op een oproep? Kom je deze coronatijd goed door? Dit zijn een
aantal vragen die in mij opkomen. Veel van mijn vaste
klanten heb ik niet gezien in
de afgelopen periode, sommige heb ik wel telefonisch
gesproken. Wat mis ik de
contacten met jullie toch!
De fijne gesprekken, het
vertrouwen bij het samenstellen van een reis. Maar
ik denk dat we nu de zwaarste periode wel achter de
rug hebben! Langzaam
aan gaat Nederland weer
‘open’. Al zal dit met kleine
stapjes en veel testen gepaard gaan.
Misschien vraag je je af wat
heeft José gedaan in de afgelopen periode? De eerste maanden ben ik bezig geweest met
afhandelingen zoals het uitgeven van coronavouchers, het
omboeken van reizen en het
restitueren van betaalde reissommen. Ondertussen is, op
één coronavoucher na, alles afgehandeld. Verder heb ik deze
tijd gebruikt om mij verder te

ontwikkelen. Heel veel cursussen gevolgd zoals waardevol
klantcontact, Excel, coaching
gesprekken en daarnaast wekelijkse Webinars over bestemmingen en cruises. Tevens heb
ik meer tijd besteed aan mijn
kleinkinderen! Stilzitten past
niet bij mij, al snel ben ik begonnen met het maken van lange
wandelingen. Tijdens deze
wandelingen ontdekte ik hoe
mooi onze eigen omgeving is.
Ik maak foto’s van gebouwen,
standbeelden en de natuur. Net
als op mijn reizen in het buitenland ben ik nieuwsgierig naar
de achtergronden en zoek dat
via internet op. Dit deel ik met
mijn volgers op Facebook en
Instagram. Zo neem ik ze mee
op mijn reizen, alleen nu lokaal
in plaats van internationaal.
Regelmatig krijg ik de vraag:
Wanneer kunnen we weer
reizen? Tot 15 mei geldt een
negatief reisadvies. De verwachting is dat na deze datum
reizen naar een aantal landen
weer verantwoord zal zijn. Natuurlijk sta ik, net als voorheen,
met raad en daad voor je klaar.
Vol vertrouwen kijk ik uit naar
nieuwe reisaanvragen. Natuurlijk kan je mij ook nu al bellen
om je reiswensen te bespreken, dan laat ik je de mogelijkheden weten.
Een reislustige groet van
José van der Koogh-Hersbach;
The Travel Club José;

LOOSDRECHT
Stichting SLOEP heeft het
initiatief van het comité
4&5 mei omarmd om op
Bevrijdingsdag 2021 samen in heel Nederland,
dezelfde maaltijd te eten:
de vrijheidsmaaltijdsoep.
Hoewel we niet echt groots
samen kunnen zijn, kunnen we nog wel samen
eten. En wat smaakt dan
beter dan het meest nederige, meest hartverwarmende, meest pretentieloze gerecht in een ieders
kookboek: soep!
Bestellen / afhalen
Deze
vrijheidsmaaltijdsoep
(mét broodje worst plus een
bijzondere en toepasselijke
placemat) wordt aan bewoners van Loosdrecht gratis
aangeboden door SLOEP in
samenwerking met Stichting
43 Bevocie. Mocht je willen
& kunnen? Bij het uitgiftepunt
tref je wel onze fooienpot aan.
Op woensdag 5 mei is de
vrijheidsmaaltijdsoep tussen
17.00 en 19.00 uur af te halen bij het pop-up take-away-

drive-through-punt op de parkeerplaats bij de Beukenhof.
Je krijgt de soep warm mee
dus eenmaal thuis, in je tuin,
in je straat of inderdaad op je
stoep, kun je meteen aan tafel!
Entourage
De vrijwilligers van Stichting
43 Bevocie zorgen naast de
maaltijd, bij het uitgiftepunt,
voor een prachtige entourage, compleet met een militaire veldkeuken en voertuigen,
waardoor je je 76 jaar terug in
de tijd waant. Zo wordt afhalen
een uitje voor het hele gezin!
Aanmelden
In verband met de inkoop &
voorbereidingen willen we
natuurlijk wel graag weten op

hoeveel liefhebbers we mogen
rekenen. Je kunt je tot zondagavond (18.00 uur) 2 mei
a.s. aanmelden door een mailtje te sturen naar: marjon@
stichtingsloep.nl. met je naam,
adres en het aantal eters. Ben
je vegetariër, geef dat dan in je
mail ook even aan. Stuur ons
je mailtje, kom je maaltje halen
en maak er een bijzondere vrijheidsmaaltijd van. Heel graag
tot 5 mei!
Zelf maken
Natuurlijk kan je ook zelf een
pan lekkere soep maken voor
jezelf en de mensen om je
heen. Op www.4en5mei.nl is
het recept te vinden van de
Vrijheidssoep van tv-kok Yvette van Boven.

Verdriet en boterkoek
KORTENHOEF
Haar moeder, documentairemaakster Netty Rosenfeld, was joods opgevoed,
had ondergedoken gezeten en worstelde met haar
beladen verleden. De oorlog, zei ze, had ze ‘van zich
afgevochten’, het joodszijn
beschouwde zij vooral als
een last.
Voor Margalith Kleijwegt, haar
dochter, was die gespleten
houding ingewikkeld, ze voelde de zwaarte van dat verleden, haar eeuwige gevecht

met het jodendom en wist niet
altijd hoe daar op te reageren.
‘Mam, mag ik mijn keppeltje
al op?’ vroeg haar achtjarige
zoon lang voordat de seideravond zou beginnen. Zo’n blijmoedige associatie met het jodendom verraste en ontroerde
Kleijwegt.
Ze zag diezelfde onbekommerde houding bij de kinderen van haar broer en bij de
kleinkinderen van haar neef
Jaap Wertheim die in de oorlog als jongetje ondergedoken
had gezeten. Geen ongemak

meer, maar trots. Margalith
Kleijwegt vertelt in een intiem
familieverhaal hoe drie generaties met dat verleden, ‘die
shit van jullie’, omgaan. Een
indrukwekkend verhaal waarin
twee ex-Kortenhoevers Margalith Kleijwegt en Netty Rosenfeld een vooraanstaande
rol spelen, evenals hun neef
Jaap Wertheim uit Oud-Kortenhoef.
Het boek ‘Verdriet en Boterkoek’ is verkrijgbaar bij boekhandel CW’76 in winkelcentrum De Meenthof.

Geniet van onze VOORJAARSACTIES

GENIET VAN ƒ
ONZE VOORJAARSACTIES*

*acties zijn geldig tot 30-6-2021

ACCU
GRASMAAIER
RMA235
VANAF

€ 199

ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 235

ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 339 C

BENZINE
GRASMAAIER

€ 169

€ 149*

RM248€ 329
€ 299*
€ 304

€ 289

ACCU
GRASMAAIER
RMA 443 C
AP 200 + AL 101
€ 699

€ 599*

ACCU
GRASMAAIER
RMA 448 TC

HOGEDRUKAP 300 + AL 300
REINIGER
RE110

€ 899

€ 749*

€ 269

€ 239

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA MAARTENSDIJK
PARTNER
• 06-83441153
TEL. 0346-212602
LOGO
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HET IS WEER VOORJAAR… TIJD VOOR UW GAZONONDERHOUD. HUUR DAAROM VANDAAG NOG EEN VERTICUTEERMACHINE.
OOK VOOR ONDERHOUD, REPARATIE EN VERKOOP VAN AL UW TUINGEREEDSCHAP BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

De acties zijn geldig tot 30/06/2020.
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FAMILIEBERICHTEN

In memoriam
Ron David
06-04-1952 - 09-04-2021
Vanaf zijn 16e jaar tot aan zijn pensioen heeft
Ron bij Jachthaven Het Anker gewerkt.
Maar liefst 46 jaar medewerker en
gewaardeerde collega !

Na een periode van liefdevolle verzorging op het
Ambachtsplein van de Zonnehoeve is mijn lieve,
zorgzame man en onze vader en opa op 89-jarige
leeftijd overleden

Rieuwert van der Veen
29 juni 1931

22 april 2021
Milie
Paul en Anke
Marijke en Wim
Anita en Bart
Anthea en Martijn
Dylan
Thalia
Blacky

Rieuwert zal op donderdag 29 april vanaf het
verpleeghuis Zonnehoeve, per fiets, gebracht worden
naar het crematorium op de Kolhornseweg 13 te
Hilversum.

Heel gelukkig en trots zijn wij met de geboorte van

Isabella Arianne Alice Goetheer
op 20 april 2021 te Blaricum
Dochter van
Linda Relouw & Olivier Goetheer
Kleindochter van
Ellen-Roos Brucker & Ben Cohen en
Marian van Dommelen & Henk Relouw
Achterkleindochter van
Martha van Dommelen - Hanssen

U kunt om 13.15 uur op het terrein van Zonnehoeve,
Loosdrechtsebos 9, bij vertrek een laatste eer bewijzen
aan Rieuwert.
De afscheidsbijeenkomst vindt daarna in besloten kring,
enkel voor genodigden, plaats.

WWW.DENIEUWSSTER.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.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Wil jij viool& piano
leren spelen?
www.vioolpro.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
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Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid?
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u,
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Sabine Hendriks

Het woord aan Wijdemeren
Deze keer zijn we in de Meenthof in Kortenhoef en legden we de
volgende stelling voor: ‘Het koningshuis is een achterhaald iets’.
Door: Karin Wesselink

Bezige bij in Loosdrecht
Modderkruipers noemt. Ik
heb het geluk bij die club te
horen. Deze mannen zorgen
ook voor de grote tent op het
feestterrein en zijn wel een
week bezig met voorbereidingen, op- en afbouwen..’In
2020 ging het feest niet door
en ook dit jaar niet. ’Vorig jaar
dacht ik: ’t is wel even lekker
rustig, even uitblazen. Zo’n
gedwongen pauze heeft ook
voordelen. Maar intussen ben
ik het wachten zat.’

Het is alsof ik ze uitkies:
alweer iemand die de vertrouwde omgeving achterliet voor de liefde. Sabine
Hendriks groeide op in
Hamburg, ging op vakantie naar Spanje, ontmoette
er een man uit Kortenhoef
en woont nu al 32 jaar met
deze man samen in Loosdrecht. Hij makelaar in
Bussum, zij vrijwilliger in
hart en nieren. Ze spreekt
accentloos
Nederlands.
Daar kunnen onze voormalige
prinsen-gemaal
postuum een puntje aan
zuigen. Sabine had al snel
een baan in Nederland.
‘Ik heb lang gewerkt als boekhouder, net als mijn moeder.
Ze woont in Hamburg en ik
ben haar enige kind. Ik heb
haar vanwege corona sinds
augustus niet meer kunnen
bezoeken, dat is wel treurig.
Maar gelukkig is ze nog kranig. Ze is 80 en werkt nog vier
dagen als boekhouder.’ Ook
dochter Sabine heeft geen
talent voor stilzitten. Ze is
penningmeester van IJsclub
Loosdrechtse Plassen (‘Goed
opschrijven hoor, want er zijn
drie IJsclubs in Loosdrecht, wij
beheren het grootste water’),
zit in het bestuur van het Wijdemerenfonds en is bestuurder van de Stichting SLOEP,
dé organisator van festiviteiten
in Loosdrecht, gedragen door

maar liefst 250 vrijwilligers.
‘Het Wijdemerenfonds is een
mooi initiatief van een anonieme, gulle gever, vijf jaar ondersteund door de gemeente.
Je kunt er geld vragen voor
initiatieven die het leven in de
dorpen leuker maken. Zo kwamen er bijvoorbeeld de corona-opvrolijktas voor ouderen,
een bankje langs een wandelroute, wol voor een breiclub en
het toeristische fiets- en voetveer over de Loosdrechtse
Plassen. Ik vind het heel mooi
werk. Ook de grote kerstbomen in de vijf dorpen zijn gefinancierd door dit fonds.’
Sabine’s grootste klus is de
Stichting SLOEP. ‘Eigenlijk zou
ik op dit moment geen tijd hebben, want in april zit ik altijd tot
aan mijn nek in de komende
Feestweek, een jaarlijks spektakel in Nieuw-Loosdrecht,
tien dagen lang met van alles
voor oud en jong, zoals een
Prutrace, een Zeskamp, Super Bingo, een Korenavond,
een playbackshow, een knutselmarathon en aan het einde
van de tien dagen de dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Er is ook een ouderenmiddag,
ook voor ouderen in de andere
dorpen. Ze worden opgehaald
en thuisgebracht. O ja, en dan
hebben we in de feestweek
nog het polsstokspringen.
Dat wordt georganiseerd door
een vriendenclub die zich De

In juli is er gewoonlijk altijd de
sloepentocht, een georganiseerde chaos. De boten – de
helft gaat linksom en de andere helft rechtsom – lopen vast
in een file op een punt waar er
feest is aan de wal, met live
muziek. De Stichting SLOEP
verzorgt nog meer evenementen, waaronder de Sinterklaasintocht.
Wat drijft je om altijd maar
vrijwillig bezig te zijn voor
de dorpsgemeenschap?
‘Ik vind het gewoon prachtig. Ik was op de scholen van
mijn kinderen ook altijd in de
weer. Het zal wel in me zitten.
Je krijgt er trouwens ook veel
voor terug, vooral energie. Je
kunt met een positieve instelling ook anderen mee krijgen.
Dat voelt als een beloning. Mijn
belangrijkste rol bij SLOEP is
overigens te zorgen voor de
sponsoring. Toen ik eraan begon, zag ik ertegenop. Bedelen om geld, dat ligt me niet,
dacht ik. Intussen heb ik gemerkt dat mijn eigen enthousiasme aanstekelijk werkt. Dan
is het ook geen bedelen meer,
het is zorgen voor partnerships waar ook ondernemers
blij van worden. Zo hebben
we voor de feestweekkrant
het logospel ontwikkeld dat
de lezers al spelend bij de advertenties van onze sponsors
brengt. Je moet niet alleen je
hand ophouden, ondernemers
moeten er ook lol aan beleven.
Al is het dan nu even niet de
tijd om bij ondernemers aan te
kloppen.’

Hans Bos (72)
“Achterhaald wil ik niet zeggen, maar ook weer niet dat
het verschrikkelijk belangrijk is.
Ze hebben wel een representatieve functie en als zij over
de wereld reizen gaan er vele
deuren open. Ze weten zichzelf
heel goed te verkopen met hun
jonge uitstraling en ze gaan
redelijk met de tijd mee. Met
de vraag wanneer Amalia het
stokje gaat overnemen, ben ik
niet bezig. Koning Willem-Alexander is nog zo jong, die kan
het nog wel minstens vijftien
jaar volhouden. Alleen op hun
overdreven rijkdom heb ik wel
wat aan te merken. Van mij
hoeven ze geen jaarlijkse verhoging van hun salaris te krijgen. Dat ze geen belasting be-

talen, is al meer dan genoeg. In
die zin zou een republiek ook
niet verkeerd zijn. Maar van
mij hoeft het koningshuis niet
weg.”
Frederique (rode jas) en
Madelon (allebei 15)
“Het koningshuis is niet perse
goed of fout. Het staat wel netjes, naar andere landen toe.
En dat kan handig zijn. Maar
onze generatie maakt het niet
zoveel uit. Vroeger was het
vast belangrijker. Nu zijn het
meer de bekende mensen en
influencers die invloed hebben
op onze leeftijd. Het zou best
grappig zijn als het koningshuis een YouTube-kanaal zou
hebben. Maar dat zal niet zo
snel gebeuren. Het is wel leuk
wat prinses Eloise doet. Zij is
heel actief op social media en
ze laat zien dat ze ook gewoon
een normaal studentenleven
leidt. Koningsdag wordt dit
jaar natuurlijk weer een beetje
rustig, maar we gaan wel wat
doen met vrienden. We zijn
toch nog geen achttien, dus
voor een groot feest in Amsterdam zijn we te jong. We gaan
wel zeker een oranje tompouce eten. Dat hoort er echt bij.
Maar geen oranje kleren aan.
Wel iets op ons hoofd: schmink
of een kroontje ofzo.”

GooiTV
Het programma vanaf woensdag 28 april:
Koningsdag gaat opnieuw
niet door vanwege de corona.
GooiTV gaat toch op zoek naar
het Koningsdaggevoel en blikt
terug in de archieven. Te zien
zijn leuke en interessante momenten uit de afgelopen tien

jaar. We kunnen het ons eigenlijk niet goed meer voorstellen,
maar wat was het gezellig druk
vroeger! In TV Magazine wordt
onder andere stilgestaan bij de
wisselsokkel voor kunst in Bussum, biljarten voor ouderen, de
lintjesregen en de Koningsspelen. Zie: www.gooitv.nl

Zomeravond golfen op SpanderSboSch!

Maandag Avond Ronde vanaf 17.00 uur
Lekker na je werk 9 holes buiten lopen met gelijkgezinden. Iedereen is welkom tijdens deze maandag avond wedstrijd waarbij lekker buiten sporten met andere golfers
centraal staat. Ideaal dus ook voor beginnende golfers. We starten elke week vanaf 17.00 uur op de Crailoobaan (Par 3) tot uiterlijk 19.00 uur. De eerste ronde vindt
plaats op maandag 3 mei. Gasten € 17.50 per keer en € 3,- voor de prijzen pot.
Woensdag Avond Ronde vanaf 17.00 uur
Ook dit is een activiteit speciaal bedoeld voor de werkenden onder ons en mensen die al wat vaker hebben gegolfd. Loop een 9 holes ronde op de Boschbaan
(Par 3 en 4). We starten vanaf mei elke week vanaf 17.00 op de Boschbaan tot uiterlijk 19.00 uur. De eerste ronde vindt plaats op woensdag 5 mei.
Gasten € 25,- per keer en € 3,- voor de prijzen pot.
Rabbit Ronde op vrijdag vanaf 17.00 uur
De Rabbit-Ronde is bedoeld voor spelers met een WHS handicap van 36 tot 54. Dit kunnen beginnende golfers zijn, maar ook golfers die al langere tijd deze handicap
hebben. Bij elke flight speelt er een buddy mee die uitleg geeft over spelsituaties en regels. Het doel is om spelers voor wie de huidige wedstrijden een te hoge drempel
zijn, vertrouwd te maken met het lopen van een ronde, het noteren van de score, het berekenen van Stablefordpunten, etc. Vrijdag 23-04, 28-05, 25-06, 23-07, 27-08 en
24-09: 9 holes op de CrailoobaanGasten €17.50 per keer en € 3,- voor de prijzen pot.
Zin om mee te sp[elen? Stuur een mail naar wedstrijden@golfparkspandersbosch.nl om je op te geven en aan te geven of je vroeg of laat wilt starten.
Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor jaarkaarthouders, registratieleden en alle andere leden van Golfvereniging Spandersbosch.
We houden rekening met de geldende Corona maatregelen.

www.golfparkSpanderSboSch.nl

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES
Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.
Dus op uw knieën het onkruid tussen de
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren
met een bezem op een hoop vegen en in plastic
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw
tuin weer aan kant te maken? Met de machines

van Groenestein Technoservice gaan alle
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt
u het bij ons langs voor machineonderhoud
of reparatie. Verder kunt u voor al uw
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl
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Blijft bijzonder: ooievaars
Door: Thalita 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.
Het zal bijna niemand die een
beetje om zich heen kijkt in de

natuur ontgaan; wij hebben
zeer veel ooievaars in onze
gemeente. Aangezien ik vroeger bijna nooit een ooievaar
in de natuur zag, blijf ik het
tegenkomen van deze grote
vogels bijzonder vinden, al zie
ik ze nu dagelijks en op meerdere plekken. In een weiland
in ’s-Graveland verzamelde
een grote groep ooievaars
afgelopen oktober, meer dan
20 stuks bij elkaar. Wellicht
centraal overleg wie welk nest
mag bezetten voor de nieuwe broedperiode…? Meer
waarschijnlijk is de voorberei-

Voor terras & gevelreiniging
groot of klein
moet je bij van Vulpen zijn
Van Vulpen Facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
035 - 582 72 77

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME

ding op de grote trek richting
West-Afrika.
Dat ze zo veelvuldig te zien
zijn, is ook best bijzonder, want
tot 1939 werd er in ons land
flink gehandeld in ooievaars
en waren ze bijna uitgestorven. Ze werden bijvoorbeeld,
ook in ’s-Graveland, van hun
nesten geroofd en verkocht
voor 25 gulden (voor de jongere lezers: ongeveer 12
euro) per stuk om vervolgens
in Engeland op landgoederen
als siervogel rond te mogen
lopen. Sinds 1969, mede door
een herintroductieproject van
de Vogelbescherming, groeit
het aantal ooievaars in ons
land weer; en hoe! De ooievaar is in 2009 zelfs van de
lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels (de Rode Lijst)
afgehaald.
Met een lengte tussen de 100

VACATURE

t.a.v. Jan Zwagerman

Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg

Een grote ooievaar hield mij
vanaf een dak op het Noor-

dereind in ’s-Graveland goed
in de gaten. Het werd me snel
duidelijk waarom, want een
stukje verderop, hoog bovenop een paal, zat de andere op
het nest. Hopelijk kruipen er
medio mei weer nieuwe ooievaars uit de eieren.

Na halve eeuw weer jonge otter geboren in
het Naardermeer
REGIO
Het is feest bij Natuurmonumenten! In het oudste
beschermde natuurgebied
van Nederland is voor het
eerst sinds mensenheugenis een jonge otter geboren. Het is zover de organisatie kon nagaan, ook
gelijk de eerste jonge otter
die in Noord-Holland is
geboren na het uitsterven
van het dier in Nederland.
Dat de otter zich weer heeft
weten voort te planten in
het Naardermeer is ontzettend goed nieuws. Het
betekent dat de otters er
genoeg voedsel, ruimte en
rust vinden om zich voort
te planten. Michael Baars,
regio-coördinator otter- en
beverwerkgroep van de
Zoogdiervereniging heeft
de jonge otter ontdekt.

Tijdens het onderzoeken van
ottersporen en -poep hoorVertrouwd, dichtbij voor:
VACATURE
Heb je te bieden:
de
Michael Baars ineens een
Heb je te bieden:
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
● APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
N WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
hoog
piepend geluid. Baars:
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● ZIJN
Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
oplossingsgericht
en
werkniveau
“Dit
was
een bijzondere ontiedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van
cursussen
moeting.
Ik herkende het
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
geluid
direct,
maar twijfelde
- iedere
eenenuitdaging
zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
bereid
tot
het
volgen
van
cursussen
secundaire
arbeidsvoorwaarden.
toch
even
omdat
het wel héél
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
HNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
bijzonder
zou
zijn.”
Experts
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
van
de
Zoogdiervereniging
en
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
MERCIEEL TALENT EN Vakgarage Richtlijn
VACATURE

en de 120 centimeter zijn de
grote vogels niet te missen als
ze door de weilanden heen
stappen of in zweefvlucht een
tochtje maken op de wind boven onze dorpen.

Alterra hebben inmiddels bevestigd dat het echt om een
otterjong gaat. Baars heeft het
jong niet gezien, maar hoorde
vlakbij ook een volwassen otter reageren op het jonge dier.
Normaal gesproken krijgen otters 2 tot 3 jongen, de kans bestaat dus dat het om meerdere
jongen gaat. Otters zijn uiterst
schuwe dieren en leven vooral
’s nachts.
Faunapassages
Het Naardermeer is niet alleen
heel geschikt als leefgebied
voor de otter, het is ook goed
bereikbaar voor otters. Met de
komst van 2 grote faunapassages tussen de Ankeveense
Plassen en het Naardermeer
werd al een belangrijke barri-

ère opgeheven. En dankzij de
nieuwe faunapassages onder
het spoor kunnen otters nu
ook veilig het spoor passeren.
Na ongeveer een jaar moeten
de jonge otters op eigen poten
kunnen staan. Moederotter zal
haar jonkies uit haar territorium verdrijven en dan begint
het gevaarlijke leven van een
otter pas echt. Ongeveer een
derde van de populatie otters
in Nederland is slachtoffer van
verkeer. Boswachter Anne
Slump: “De passages zorgen
ervoor dat de kans op een
aanrijding enorm veel kleiner
is. Daarmee blijft de otter behouden als onderdeel van een
gezond Naardermeer.”
Foto: @Natuurmonumenten,
Johann Prescher
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DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!
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Honig
spaghetti

END
BLIJV IJS
R
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AA
VERL

origineel
550 gram

AH
1.09
Jumbo 1.03
Boni 1.03

0.
END
BLIJV IJS
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AA
VERL

END
BLIJV IJS
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AA
VERL

extra fijn
400 gram

AH
0.99
Jumbo 0.98
Boni 0.98

0.

85

per
stuk

per
stuk

Vers

UIT EIGEN
SLAGERIJ

AH
1.89
Jumbo 1.89
Boni 1.89

per
stuk

G’woon
doperwtjes

ALLÉÉN DEZE WEEK: NOG SCHERPER GEPRIJSD!

ongezouten
250 gram

1.

AH
1.75
Jumbo 1.73
Boni 1.19

89

per
stuk

69

END
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R
IN P GD!
AA
VERL

600 gram

0.

99

Melkan
roomboter

G’woon
aardappelschijfjes

PER ZAK

KILO

3.

VARKENSVLEES

RUNDVLEES

Gemengd gehakt

pak ca. 300 gram of 1 kilo

0.

99

99

5.99

Snijbonen

zak 400 gram

TOT
KORT 53%
I NG !

G’woon
vokoren
biscuit
300 gram

AH
0.62
Jumbo 0.62
Boni 0.61

0.

52
per
stuk

Almhof

alle varianten 2.97 4.05
beker 500 gram 1.98 2.70

+1
2
gratis

*

3 STU KS

4.

99

5.97 10.77

Dr. Oetker
Ristorante pizza

alle varianten, 320-375 gram

Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woe 28 april t/m di 4 mei. *Korting wordt verrekend als 33% kassakorting bij aankoop van 3 producten naar keuze.

BEKIJK DE VERLAAGDE PRIJZEN VAN ALLE OVERIGE
2.495 PRODUCTEN IN ONZE NIEUWE WINKEL!
RADING 146
LOOSDRECHT

De prijzen zijn gemeten op 12 april 2021 bij Boni Loosdrecht, Jumbo en AH.

