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GOLFEN OP

TERRASSEN WEER

VAN MARKTKRAAM

SPANDERSBOSCH

OPEN!!

NAAR KLEEDJES

NIEUWSSTER
Historische Kring benoemt 6 ereleden
Door: Cor Lam

LOOSDRECHT
Al tientallen jaren is het
gebruik dat leden, die zich
meer dan gewoon hebben
ingezet voor de Historische Kring Loosdrecht,
worden bedacht met een
erelidmaatschap.
Deze
traditie was in het begin
alleen voor bestuurders.
De werkgroepleden, die
wekelijks een woensdagmorgen hun inzet wijden
aan de historische zaken
zetten zich zeker zoveel in!
En bij velen ervan ook op
meerdere momenten in de
week.

waardering was ‘ontsnapt’.
Die doet ondertussen al meer
dan 35 jaar mee. Een voorstel,
ter goedkeuring door de ledenvergadering werd, met de
vergadering zelf, door corona
van de kaart geschoven. Het
voorstel bleef liggen. In het
afgelopen jaar kwam er zelfs
een zesde genomineerde bij.
Nu ook de vergadering dit
voorjaar weer onverantwoord
was om te houden, werden
de leden via een bericht op de
hoogte gebracht, met daarin
een verzoek om hun reactie.
Het bestuur krijgt daarop bijval
van haar leden, gelukkig.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

Foto: Secretaris Trees Lamme rijmt voor twee nieuwe ereleden: Ernst Kastelein en Henk Zeldenrijk (R)

alsnog het erelidmaatschap,
de oorkonde en een cadeau.
Voor allemaal was er ook
nog een persoonlijke typering
op rijm. Het bezoek bij Henk
kreeg opeens een onverwachte wending toen Henk de voorzitter, Ernst Kastelein, op zijn
beurt verraste met zijn erelidmaatschap. Hij was ondertussen de grens van 20 jaar
ook gepasseerd. Vanwege
z’n passie voor Loosdrechts
porselein kreeg hij een bordje
van dit prachtige product uit de
fabriek van Ds. De Mol.

Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

●

Nog vier leden
De volgende dag waren Ria
Groot, Leo Manten, Jaap
Veraar en Hans van Os aan de
beurt. Hans heeft er al meer
dan 25 jaar op zitten. Allen zijn
ze van onschatbare waarde
voor de vereniging. Ondanks
hun leeftijd nog altijd erg betrokken en, waar het kan, nog
steeds volop in touw om de
historie van Loosdrecht veilig
te stellen voor generaties na
ons. Ook de onderhoudswerkzaamheden aan en rond ons
mooie gebouw ‘De Magneet’

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

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

wordt zoveel mogelijk door
deze vrijwilligers uitgevoerd.
En al die dingen, door deze
doorzetters, al meer dan 20
jaar. De HKL hoopt nog lang
van hun kennis en inzet te
mogen genieten. Verenigingen zonder vrijwilligers hebben geen bestaanskansen.
De HKL heeft gelukkig deze
inzet. Al is aanvulling door
b.v. net gepensioneerden, die
niet weten wat allemaal met
die vrije tijd te doen, van harte
welkom. Er liggen nog zoveel
zaken ‘op de plank’ om aangepakt en uitgewerkt te worden
tot presenteerbare informatie.
De Historische Kring betekent veel voor Loosdrecht en
z’n bevolking en wordt steeds
meer als vraagbaak geraadpleegd over historische zaken. Dit levert gelukkig ook
regelmatig nieuwe leden op.
Voor de medewerkers is wel
heel helder dat dingen uit hun
jeugd al echt historie zijn en nu
bij heel velen totaal onbekend.
Dat maakt het doorgeven van
die kennis extra boeiend.

KELAARS.NL

Sinds een aantal jaren geldt
deze waardering daarom ook
voor hen. Vorig jaar bereikten
4 leden die 20 jaar inzet. Bij
het uitzoeken van hun begindata bleek dat een vijfde lid
aan de commissie voor deze

In april gingen voorzitter en
secretaris vervolgens op pad
langs de nieuwe ereleden om
ze een cadeau en een oorkonde te brengen ter gelegenheid
van hun benoeming tot erelid
van de HKL. Als eerste ging
men naar Henk Zeldenrijk. Hij
ontving, na bijna veertig jaar
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Woensdag 5 mei 2021

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
ANWB• AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Wil jij viool& piano
leren spelen?
www.vioolpro.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Moederdag ontbijtpakket (t/m 8 mei):

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

- bakje filet americain
- bakje beenhamsalade
- 100 gr. gebraden rosbief
- 100 gr. gebraden gehakt
-Alles uit eigen keuken-

nu voor

€ 6,95!

Iedere maandag en dinsdag:

De aller lekkerste
verse runder Hamburgers

4 halen, 3 betalen

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 6 mei t/m woensdag 12 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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Commissie vindt Corona Herstelplan niet voldoende
Alle partijen willen graag een Noodfonds
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week woensdag
sprak de commissie Ruimte
en Economie over corona
steunmaatregelen voor de
Wijdemeerse ondernemers.
Er waren vijf insprekers die
allemaal ruim de tijd kregen
van voorzitter Jan Willem
Nienhuis. Zodat er bijna
3 uur werd gedebatteerd
over de pijn bij (voornamelijk) horecaondernemers.
Vóór de gemeenteraad van
12 mei komen de partijen
gezamenlijk met een voorstel om een Noodfonds op
te richten. “Want dit plan is
slechts een kruimeltje”, zei
Margriet Rademaker van De
Lokale Partij. Zij wil met anderen ‘de boom optuigen’.
Het herstelplan van het gemeentebestuur komt erop neer
dat de lokale belastingen 36
maanden worden uitgesteld.
Voorts wil de gemeente voor
2020 en 2021 de huur kwijt-

schelden voor gemeentelijke
panden en terrassen. Eerder
was al besloten het onroerend
goed van de ondernemers 5
tot 10% lager te taxeren, hetgeen gevolgen heeft voor de
ozb-belasting. Dit steunpakket
kost 50.000 euro. Daarnaast
wil economisch wethouder Jos
Kea nog eens € 30.000 beschikbaar stellen om met verschillende acties de bedrijven
een duwtje in de rug te geven.

DE-ACTIVEERSYSTEEM IS DÉ OPLOSSING
Meer nodig
Ondernemersvoorzitter
Dik
van Enk opende het bal. Hij
was tevreden over het pakket
maatregelen, maar het was
volstrekt onvoldoende. Voor
hem had een Noodfonds de
hoogste prioriteit. Dat is een
financieel reservoir waarbij ondernemers renteloos kunnen
lenen bij de gemeente. Havenclub-eigenaar Michiel Repko
was als starter diverse andere

steunmaatregelen misgelopen.
“ Het is een zwaar jaar, maar
door creatief ondernemen redden we het net.” Hij pleitte voor
uitbreiding van z’n terras, het
liefst zonder huur. Rosa’s Cantina was 19 weken open en 38
weken dicht, vertelde Rosemarijn de Vink. Ze noemde het een
financiële en emotionele dreun.
Positief effect van de coronatijd
noemde ze de samenwerking
van de Loosdrechtse horeca.
Latoya Ruimgaart van restaurant AIM voelde geen ‘schuldschaamte’, hoewel die was opgelopen tot een 1 ton. Ze vroeg
nadrukkelijk aandacht voor een
‘virus de-activeersysteem’ dat
voor 99,9% de aerosolen bestrijdt. Nog niet goedgekeurd
door het RIVM, ze hoopte hartgrondig dat Wijdemeren hierin
het voortouw zou nemen. Van
Sportcafé De Blijk voerde Nick
Blom het woord. Hij had ook
de pech buiten regelingen te
vallen, nu was zijn buffer weg.
Hij wilde graag een Noodfonds,
zodat hij eventueel kan investeren in heaters. Steven Voorn

van de Antonia Loungeboat
had een ander verhaal. Doordat hij een vaartuig exploiteert
valt hij buiten deze steunmaatregelen. Zijn schip wordt niet
opgevat als een varend terras,
hij mag niets en kan niets. Hij
pleitte voor meer gelijkheid
voor alle ondernemers.
Medeleven
Alle zes politieke partijen waren onder de indruk van de verhalen van de ondernemers. De
eenstemmigheid was groot. In
ieder geval willen ze met een
amendement (wijzigingsvoorstel) vóór de gemeenteraad
meer geld beschikbaar stellen
voor de ondernemers. Wethouder Kea reageerde nogal gereserveerd op dat Noodfonds
vanwege het prijskaartje, de
bestaande regelgeving over
staatssteun en het niet kunnen
terugboeken op de Rijkskas.
Dat vond Eric Torsing (CDA)
niet positief, gewoon lef tonen,
zei hij.

ding van het Ondernemersloket mogelijk moeten zijn.
Daarnaast leek het de raadsleden zinvol of Wijdemeren zich
niet kan aanmelden als testgemeente voor de veel geroemde
‘virusdeactiveerders’. Een ontheffing verlenen is onmogelijk,
zei burgemeester Crys Larson,
maar ze was bereid de testoptie te onderzoeken.
Boze BOA’s
Een aantal ondernemers had
ook klachten over het optreden
van de BOA’s . Er vielen woorden als ‘intimiderend’ en ‘niet
consequent’ en ‘slecht communiceren. Daarop ging de burgemeester ook uitgebreid op in.
Ze erkende dat tijdens de eerste lockdown ‘handhaven een
zoektocht was’. Volgens haar
ging het nu beter en worden
de ondernemers van tevoren
ingelicht. Bij de handhaving
geven de BOA’s altijd eerst een
waarschuwing, dan pas volgt
een boete.

Ook zou een ( tijdelijke) uitbrei-

Wat betekent de woningnood echt voor Wijdemeerders?
Opinie: door Wim van Oudheusden

Alle heisa lezend over de
protesten tegen (te) grootschalige woningbouw op
lastig (of helemaal niet) te
realiseren locaties, kwam
de gedachte bij mij op een
positief tegengeluid te
kanaliseren. En bleef de
vraag ondanks goede samenwerking met ambtenaren van regio en gemeente
onbeantwoord:
hoeveel
woningzoekenden zijn er
eigenlijk? 1000? 1000+?
Uiteindelijk gaven raadsstukken voor de evaluatie
Woonvisie de antwoorden.
Maar maximaal 200!
Ik heb behoorlijk veel expertise
opgedaan op het gebied van
woningbouw. Na mijn werkzaamheden als raadslid in
Oud-Beijerland en Loosdrecht
(10 jr.) en vier jaar als Statenlid
voor de PvdA. O.a. als initiatiefnemer van het wegwerken
achterstand 100 sociale huurwoningen in Oud- Beijerland;
landelijk bestuurslid levens-

loopbestendig zelf ontwikkelen 50+ woningen en adviseur
Landelijke Adviesgroep Ouderenhuisvesting. Verder heb
ik het participatie initiatief ‘Wij
Willen Wonen Wijdemeren’
opgericht en ben ik betrokken
bij het Burgerinitiatief voor een
integrale visie op Polder Kortenhoef.
Argumenten na diepgaande
studie
1: starters komen pas na jaren
aan de bak, de wachttijd is onbekend: 4,5 jaar? 50+’ers zitten
vast aan hun te grote woning,
er wordt verkeerd gebouwd.
2: over woningtypen wordt
niets onderzocht, daar ligt de
toegevoegde waarde van de
voorgestelde infoavonden en
enquête van Wij Willen Wonen
Wijdemeren, mits de gemeente
hen daar alsnog bij gaat steunen qua subsidie.
3: 43% van de 227 woningzoekenden die voor 2022 willen
verhuizen zijn er 98 huishoudens die sociale huur zoeken.
77% daarvan wil in Wijdemeren

blijven, dat zijn er dus 75. Een
kwart van die 75 zoekt een oppervlakte van 60-100 m2, dat
zijn er dus maar 19! Help die
98 aan een woning, dus niet in
de vrije sector en middenhuur.
Daar zit de échte woningnood.

2. Verhuisbereidheid 104 ouderen, die kleiner levensduurzaam willen wonen, maar dat
niet kunnen;

4: Het andere probleem zit
bij de 50+’ers, die wat kleiner
maar gelijkvloers willen gaan
wonen. Dat zijn er 46% van
de 227, die verhuisbereid zijn.
Ook daar zijn geen passende
oplossingen voor. Noodgedwongen willen die 104 huishoudens wel wat investeren
in woningaanpassingen. Met
202 nieuwbouwwoningen voor
deze doorstromers en starters
lijkt het leed geleden. Een derde groep is die met verborgen
armoede als gevolg van werkloosheid en faillissementen als
gevolg van corona, denk aan
ZZP’ers en MKB’ers. Zij brengen hun hypotheeklasten niet
of nauwelijks meer op.

4. Radeloos weet men niet wat
men redelijkerwijs wil. Informeer hen over woonvormen.
Laat hen kiezen;

Samenvattend:
1. Enige échte woningnood
voor 98 sociale huur woningen;

3. Groeiend onbekend aantal
inwoners in stille armoede;

5. Politiek lijkt meer te luisteren
naar op statistieken gebaseerde zogenaamde ‘Woningnood’,
die MRA Metropool Regio Amsterdam (1000+) berekent en
de provincie Noord-Holland
(900) ons verzoekt om op te
lossen;

6. Wacht af met te vroeg kaders stellen, want in juni komt
er een rapport van Woningnet
en er loopt een nieuw MRA-onderzoek onder 3000 adressen;
7. De enige resterende oplossing lijkt de macht in handen te
leggen van de woningzoekenden, als raad daarnaar luisteren, de macht van MRA, provincie en projectontwikkelaars
inperken. Participatie echt
vooraf dus.
Nieuwe Democratie Wijdemeren; nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl
Foto: gemeentehuis, toekomstige plek voor 98 sociale
huurwoningen?
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Succesvolle start grotedakenplan
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Wijdemeren

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

WIJDEMEREN
Vorige week gaf wethouder Boermans de aftrap
voor het grotedakenplan
Wijdemeren. Samen met
de Energiecoöperatie Wijdemeren worden alle 460
eigenaren van grote daken
benaderd om hun dak beschikbaar te stellen voor
zonnepanelen.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Zondag 9 mei
MOEDERDAG
(vrijdag en zaterdag)

AardbeienHartenslof
met slagroom

voor

€ 13,95

Wethouder Boermans: “De
uitdagingen uit het klimaatakkoord zijn groot. We staan
voor de opgave om 50% van
de groene energie lokaal op
te wekken. In Wijdemeren is
dit vooral mogelijk via zonne-energie op grote daken.
We willen de eigenaren van
grote daken daarom enthou-

siasmeren en stimuleren om
hun dak beschikbaar te stellen. Ze kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente
en de Energiecoöperatie.”
Gratis dakscan
Eigenaren van daken met een
oppervlakte van meer dan
250m2 worden dan ook uitgenodigd om zich te melden bij de
Energiecoöperatie Wijdemeren. Het kan gaan om daken
van bijvoorbeeld boerderijen,
bedrijfsloodsen, kantoorpanden, een clubgebouw of manege. Na aanmelding kunnen
de eigenaren gebruikmaken
van een gratis quickscan en
een projectverkenning. “Er is
inmiddels contact gelegd met
de eerste 100 dakeigenaren

en de reacties zijn positief.
Veel eigenaren staan open
voor een dakscan”, aldus Wim
Schaap en René Admiraal die
deel uitmaken van het grotedakenteam van de Energiecoöperatie.
Energievoorziening
voor
wijk
Samen met de dakeigenaren
wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om de
energieopwekking te benutten voor en in te passen in de
omgeving. Mogelijkheden voor
opslag komen steeds meer in
beeld. Grote daken kunnen
daarmee een energievoorziening worden voor een wijk of
voor andere bedrijven in de
gemeente.

Zin om met uw huis aan de slag te
gaan?
WIJDEMEREN
Word lid van de Energiecoöperatie en maak een gratis afspraak met een energiecoach.
Deze ervaren bewoners of vrijwillige professionals, hebben
een training gevolgd tot energiecoach en denken met plezier met u mee over energiebesparing in uw woning. Hebt
u vragen over isoleren van uw
vloer, muur of dak? Maakt u
zich zorgen over uw energiegebruik? Zoekt u alternatieven
voor warmte of energieopwekking? Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er zijn? De
energiecoach komt bij u thuis,

kijkt met u naar uw specifieke
situatie en informeert u over
mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van
uw woning. Bij de gesprekken
maakt de energiecoach gebruik van een digitaal energiebesparingsplan wat u ook zelf
kunt blijven gebruiken. Meld u
aan voor een energiecoachgesprek via de website www.
ecwijdemeren.nl. Bent u enthousiast en wilt u zelf energiecoach worden, dan bent u
ook van harte welkom.
Wij zijn als Energiecoöperatie een bewonersinitiatief en

werken door, voor en met de
bewoners van Wijdemeren.
Samen zetten we ons in voor
de energietransitie. Daarom
vragen wij u om mede lid te
worden van de Energiecoöperatie. Dit is het eerste jaar
gratis en daarna €12 per jaar.
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Zilveren medaille Carnegie Helden- Contactgroep voor		
fonds voor Hessel ten Holter

ouders van kind met

LOOSDRECHT
Burgemeester Crys Larson
heeft donderdagmiddag 29
april jl. de Zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan de
19-jarige Hessel ten Holter.
Hessel is in augustus 2018
te hulp geschoten bij een
huisarts in Loosdrecht,
die in zijn behandelkamer
door een patiënt met een
mes werd aangevallen. De
huisarts heeft het dankzij
ingrijpen van Hessel, die
toen net 17 jaar was, overleefd.

een beperking

De tiener zat op zijn fiets toen
hij het hulpgeroep hoorde vanuit een openstaande raam bij
een huisartsenpraktijk. De
jongen zag door de lamellen
dat er een man met een mes
naast een huisarts stond, hij
twijfelde geen moment. Door
een openstaande raam wist
Hessel snel naar binnen te komen. Eenmaal binnen schrok
de dader zo van zijn aanwezigheid dat hij het op het rennen zetten. Hessel is eerder
door de gemeente Wijdeme-

ren voor deze heldendaad
gehuldigd en kreeg uiteindelijk
donderdagmiddag 29 april in
bijzijn van burgemeester Crys
Larson door zijn moeder de
Zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds opgespeld.

kostte, was dat voor Carnegie
aanleiding om ‘The Carnegie
Hero Fund Commission’ voor
Noord-Amerika in het leven
te roepen, met een door hem
geschonken kapitaal van 5
miljoen dollar.

Carnegie Heldenfonds
De stichting Carnegie Heldenfonds ontleent haar naam
aan Andrew Carnegie, die in
1835 in Schotland werd geboren. Toen hij 13 jaar was
emigreerde hij met zijn ouders
naar Amerika, Pittsburg. Toen
in 1904 in de buurt van Pittsburg een mijnramp plaatsvond
die aan 178 mensen het leven

De opdracht van de stichting
was oorspronkelijk om mensen financieel te ondersteunen, nadat zij met gevaar voor
eigen leven anderen het leven
hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben gedaan. Dit initiatief kreeg navolging in ons land.

Vrolijke Koningsdag op Emtinckhof
LOOSDRECHT
Koningsdag was een vrolijke
boel bij de Emtinckhof. Buiten
op het terrein hangt 500 meter
vlaggetjes en binnen 50 oranje
ballonnen (die blijven tot 6 mei
hangen). Verder waren er drie
muzikanten van muziekvereniging BMOL die o.a. het Wilhelmus speelden. Dit allemaal
mede dankzij: De Kloet schilders / De Kloet Uitvaarten /
Van de Wilt stoffering en Drukkerij Ten Herkel. In de ochtend
werden er heerlijke tompoezen, gemaakt door bakkerij
Maas, uitgedeeld. Een spontane actie waar wij Makelaardij Vuister hartelijk voor willen
bedanken. Al met al ondanks
alle corona beperkingen toch
een gezellige dag.

REGIO
Wanneer je zorgt voor een
kind met een (verstandelijke) beperking, zoals bijvoorbeeld ASS, AD(H)D,
NAH, TOS, dyslexie, kan
dit ingrijpende gevolgen
hebben. Er komen allerlei
vragen en emoties op je
af. ‘Welke hulp kan ik als
ouder/verzorger
krijgen
om het vol te houden? Doe
ik het wel goed allemaal?
Hoe vind ik een goede balans tussen zorgen voor
mijn kind, mijn gezin en
mijzelf’?
Veel ouders van een kind
met een (verstandelijke) beperking krijgen te maken met
vergelijkbare vragen, zorgen
en problemen. Versa Welzijn
Mantelzorgondersteuning
organiseert daarom een regionale contactgroep voor

ouders/verzorgers. In deze
groep kun je emoties, gedachten en ervaringen delen met
mensen die in een soortgelijke
situatie zitten.
Waar en wanneer
De contactgroep vindt iedere tweede donderdag van de
maand plaats van 10.00 –
12.00 uur; i.v.m. Hemelvaartsdag is de eerstvolgende keer
op 10 juni. Je bent van harte
welkom in Wijkcentrum Lopes
Dias, Lopes Diaslaan 213 in
Hilversum. Je kunt op elk moment instromen, er is in augustus een zomerstop. Deelname
aan de contactgroep is gratis.
Meer informatie en aanmelden
Nanneke de Kuiper, Sociaal
werker
Mantelzorgondersteuning, Versa Welzijn; 0613965790

Getallen voor				
Wijdemeerders
In dit bericht een aantal
cijfers van totaal verschillende achtergrond, doch
wellicht interessant.
Sinds de invoering van de
avondklok op 23 januari 2021
hebben 52 inwoners van Wijdemeren een boete gekregen
voor de overtreding van de
avondklok (21 uur, later 22
uur), blijkt uit een bericht van
de Gooi- en Eemlander van
29 april. Dat is slechts 2,1 per
1000 inwoners. Zijn we hiermee braver dan onze regiogenoten of waren er gewoon
minder controles? In Hilversum vielen er 437 bekeuringen (4,8 per 1000), in Gooise
Meren 6,8 per 1000 (396) en
in Laren kregen 59 Laarders

een bon (5,2 per 1000);
Van heel andere orde is een
onderzoek naar inkomen en
vermogen door Beursgids.
com. Inwoners van Wijdemeren hebben een gemiddeld
inkomen van 39.300 euro in
2019. Hilversum ligt iets lager: € 38.700 en Laren juist
veel hoger, namelijk 53.200
euro. Het modale inkomen
van de Nederlander bedraagt
€ 35.000. Het kunstenaarsdorp spant landelijk de kroon
qua gemiddeld vermogen:
1.272.300. Dat is in de vijf dorpen ook niet slecht: 414.600
en in Hilversum is het 249.500
euro. Het laagste vermogen
landelijk tref je in Kerkrade:
ongeveer 1 ton.
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VOLOP
ACTIES!

*acties zijn geldig t/m 15 mei 2021

Ingezonden brief

In het voorjaar mag je weer aan de slag in de tuin. Graven, onkruid
verwijderen, vegen, harken, snoeien, zagen, aanplanten of gewoon
je tuin onderhouden. Wij hebben de eersteklas tuingereedschap voor
ieder budget en elke tuin. Ons assortiment is bijzonder uitgebreid en
omvat ook houten stelen in alle soorten en maten.

PROFESSIONELE
FELCO SNOEISCHAAR
Nu met Felco handschoenen in handige
(cadeau)verpakking

VOEGENBORSTEL
Gehard staaldraad en
onkruidkrabber

BLADHARK FISKARS

€ 61,75

€ 10,95

€ 13,95

€ 49,95

€ 7,95

Geachte wethouder Boermans
Voor welke partij zit u nu in de
gemeentepolitiek? Ik zou toch
denken voor D66, die onder
andere het onderwijs en veilig
vervoer naar de scholen voor
moet staan. Maar uit uw megalomane plannen, 7 miljoen naar
het project Smidsbrug, blijkt dat
u zich meer aangetrokken voelt
tot de VVD, ook wel bekend als
de VROEM-Partij.

met houten steel

€ 10,95

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

OOK VOOR HUUR VAN EEN VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE, TUINFREES, ETC.
BIJ ONS MOGELIJK. VOOR MEER ACTIES, BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

Zeven miljoen voor zo’n project

Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

reiden, maar uiteindelijk zien
wij er weinig van terug. Alles
voor het sluipverkeer, maar
vooral alles om het plan Zuidsingel fase 8 te bevorderen. Bij
deze zeg ik mijn vertrouwen in
u op, van een D66-wethouder
mogen de inwoners van Wijdemeren toch iets anders verwachten dan een VVD- standpunt.
Patrick Kreuning

Terugblik op ingezonden brieven
Kromme Rade
Door: Herman Stuijver

Eind januari stonden er in dit
blad twee ingezonden brieven
met klachten betreffende het
wandelpad Kromme Rade.
Twee inzenders ondervonden hinder bij het stallen van
fietsen en het lopen met een
losse hond op het terrein van

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù

terwijl er aan fietspaden die
hoognodig een opknapbeurt
nodig hebben en waar dagelijks vele kinderen hun weg
naar school over fietsen al jaren niets gebeurt. Ik ben met u
in gesprek geweest en u kwam
met allemaal voorbeelden van
plannen, want de mail had u in
de verkeerde vorm bereikt nadat ik een oproep in dit zelfde
weekblad had gedaan, zodat u
zich niet had kunnen voorbe-

bewoners. Een van de inzenders deed een oproep om
klachten over de bewoner van
de Pleijtenburgh te melden
bij de gemeente Wijdemeren.
Een tussenpersoon maakte de
redactie attent op het feit dat,
hoewel het stallen van fietsen
en lopen met losse honden ter
plekke niet is toegestaan, in

deze meldingen desbetreffende bewoner in het geheel niet
wordt herkend en hij daar ernstig door is geschaad. Dat is
nooit de bedoeling geweest en
wellicht had de redactie terughoudender moeten zijn met het
plaatsen van de oproep.

discussieprogramma In Derde
Termijn is een herhaling van
de ‘vergeten’ groepen van de
holocaust, namelijk homo’s,
roma en sinti, gehandicapten
en zieke mensen. Er is het
gesprek met de burgemeester

van Wijdemeren Crys Larson
over actuele zaken en met een
vertegenwoordiger van de gemeente Gooise Meren.

GooiTV
REGIO
Dit is het programma van
GooiTV vanaf woensdag 5 mei:
Bert Kremer en Guus Marinus
gaan op zoek naar de herkomst
van een oorlogsmonument. In
het politiek-maatschappelijke
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Zomeravond golfen op Spandersbosch in		
Hilversum
HILVERSUM
Golfvereniging Spandersbosch wil mensen die
golfen leuk vinden deze
zomer uitdagen om met gelijkgestemden na werk een
rondje te komen golfen. Op
de maandag avond kan je
je aanmelden voor je ronde
die tussen 17.00 en 19.00
uur aanvangt en gespeeld
wordt voor 9 holes op de
Crailoobaan. De maandagavondwedstrijd is er één
met een lage drempel. Het
is een stablefordwedstrijd
voor deelnemers met een
handicap van 54 of lager.
Nieuwe spelers en gebruikers van de Crailoobaan
die nog nooit aan een wedstrijd hebben meegedaan
zijn van harte welkom.
Deze wedstrijd wordt vanaf
3 mei wekelijks gespeeld.
Op de woensdag avond wordt
er ook van 17.00 tot 19.00 gestart. Ook deze wedstrijd is ide-

aal voor mensen die overdag
moeten werken, maar daarna
graag even buiten willen zijn
in de prachtige natuur van het
Gooisch Natuur Reservaat.
De woensdagwedstrijd is voor
de meer gevorderde golfer die
het leuk vindt om zichzelf te
meten met anderen en wordt
gespeeld voor 9 holes op de
Boschbaan. De woensdagwedstrijd wordt ook wekelijks
gespeeld vanaf 5 mei.
Daarnaast is er ook maandelijks op de vrijdag de zogenaamde Rabbit-Ronde. Deze
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 hebben
vertrouwd te maken met het
lopen van een ronde, het noteren van de score, het berekenen van stablefordpunten
etc. Deze wedstrijden worden

gespeeld op vrijdag 28-05, 2506, 23-07, 27-08 en 24-09 voor
9 holes op de Crailoobaan.
Zin om mee te spelen? Stuur
een mail naar wedstrijden@

golfparkspandersbosch.nl om
je op te geven en aan te geven
of je vroeg of laat wil starten.
Er wordt rekening gehouden
met de geldende coronamaatregelen.

Advertorial

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden voor
alle tandzorg
ben we veel tandheelkundige
disciplines samengebracht”,
zegt Leon van der Linden, “van
tandarts en mondhygiënist tot
parodontoloog (tandvleesbehandelingen),
implantoloog
en endodontoloog (wortelkanaalbehandelingen) en nog
meer. Alle specialisten werken
samen om de best mogelijke
mondzorg voor de patiënten
te realiseren. De lijnen zijn kort
én de patiënt hoeft niet verder
te zoeken naar een vervolgbehandeling. Dat bespaart tijd.”
Uitgebreid behandelplan
opstellen
Mensen komen langs voor de
reguliere zorg maar kunnen
ook terecht voor een uitgebreid behandelplan.
REGIO
Meer en meer ontstaan
er
tandartspraktijken
met verschillende mondzorgspecialisten in dienst.
Tandheelkundig Centrum

Kerkelanden in Hilversum
is daar een goed voorbeeld
van. Leon van der Linden is, samen met Remco
Scheringa, tandarts en eigenaar van deze tandart-

spraktijk. Die is te vinden
in
Gezondheidscentrum
Kerkelanden.
Alles onder één dak
“In de praktijk in Hilversum heb-

“Juist daar heeft een centrum
als het onze meerwaarde.
We plannen alle bezoeken zó
in dat de patiënt binnen een
vastgesteld aantal weken alle

behandelingen achter de rug
heeft. Bij acute klachten wordt
iemand nog dezelfde dag geholpen.”
Een belangrijk onderdeel is de
esthetische
tandheelkunde:
“We maken hoogwaardige
(implantaat)kronen,
facings
en bruggen, en gebruiken
daarvoor de modernste Cad/
Cam-technieken. Geen ‘happen’ meer maar een digitale
scan. Dezelfde dag wordt de
kroon geplaatst”, besluit van
der Linden.

Tandheelkundig Centrum
Kerkelanden
Kerkelandenlaan 3F,
1216 RN Hilversum
Tel: 035 624 6328
info@thc-kerkelanden.nl
https://thc-kerkelanden.nl
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Terrassen weer open!
Mooi weer zorgt voor gezellige drukte
Door: Niels van der Horst
WIJDEMEREN
Na ruim een half jaar mocht
vorige week woensdag
heel Nederland weer een
terrasje pikken. Het weer
zat mee die dag en gasten
en personeel waren blij elkaar weer te zien. Toch is
het vanwege de restricties
niet meteen allemaal hosanna. We luisterden naar
de bevindingen van een
aantal mensen werkzaam
in de horeca.
Spieghelhuys
Yvette van het Spieghelhuys
in Nederhorst den Berg had
het gezellig en apart gevonden. “Ja, je bent er een lange
tijd uit geweest en het voelde een klein beetje gek om
weer te beginnen. Alsof ik m’n
eerste dag weer heb gehad!”
Verder was ze heel blij dat ze
weer een praatje kon maken
met gasten. Met het bezorgen
van hun gerechten – wat ze
de afgelopen maanden vooral had gedaan – was er niet
zo veel contact. Ze zag als
positieve kant van de beperking dat het terras om zes
uur moet sluiten, dat ze de
terraswerkzaamheden konden blijven combineren met
het bezorgen. Of ze daarmee

doorgaan als ze weer volledig
open mogen, wist ze nog niet.
Restaurant op Sypesteyn
De horecagelegenheid bij het
fraaie Loosdrechtse kasteel
Sypesteyn had extra personeel aangenomen om het
terras te kunnen gaan combineren met het bezorgen. Zij
hadden vorige zaterdag hun
heropening en het was een
opmerkelijk bijzondere dag
geworden. Zo werkte restaurantmanager Femke die dag
voor het laatst. Ze wordt therapeut. “Het was een feestje
met de hele dag een lekkere
doorloop. Mijn eerste gasten waren mensen die hier
precies een jaar geleden getrouwd waren. Later op de
dag had ik een koppel dat hier
vijf jaar geleden getrouwd
was.” Om het compleet te maken was er ook nog een trouwerij in de museumzaal van
het kasteel. Zelf had ze ook
een emotionele ervaring: “Ik
heb wel een traantje weggepinkt toen ik het eerste biertje
tapte. Dat was toch even een
moment.” De collega’s hadden die eer aan Femke gelaten vanwege haar vertrek.
Gebak van Smolders
Sypesteyn krijgt net als vele
andere horeca in Loosdrecht

en omgeving hun gebak van
banketbakkerij Gebak van
Smolders uit Breukeleveen.
Normaal leveren ze veel aan
horeca, andere bedrijven en
ook wel wat particulieren. Zij
hadden het ook druk gehad
op de woensdag van de heropeningen. “We hebben één
dag gejuicht”, doelde eigenares Chantal op het omslaan
van het weer. Door de frisse
dagen erna was het meteen
weer rustig geworden. “Maar
we zijn heel blij dat de horeca weer open gaat, want we
zitten door corona op zestig
procent minder omzet.” Dat
er nog omzet was, kwam door
de switch die ze hadden gemaakt van de zakelijke markt
naar particulieren. Dat lukte
omdat de inwoners van Loosdrecht hier voor open bleken
te staan. “Die ben ik dan ook
echt dankbaar”, aldus Chantal.

alleen broodjes? Het werd
beide en door een goede
voorbereiding verliep het allemaal soepel. “Met name
voor de keuken was het een
drukke dag. Alles moest toch
klaar zijn. We wilden ook een
beetje originele gerechten
aan kunnen bieden, dus het
was voor hun veel werk.” Ze
had het grappig gevonden
dat de BOA’s om vijf over zes
langs reden om te checken
of het terras wel leeg was.
“Ach ja, die moeten ook hun
werk doen”, klonk het vrolijk.
Neeke had wel een beetje
een dubbel gevoel. “Ik ben blij
dat we weer wat mogen maar
als je hoort hoe ze het in de
ziekenhuizen hebben, was
het dan niet toch verstandiger
geweest nog even te wachten? Of je nou acht of negen
maanden dicht bent, maakt
misschien ook niet zoveel uit.”

Lekr
Neeke is samen met haar
partner eigenaar van het Ankeveense restaurant Lekr.
“Leuk om weer gasten te
mogen ontvangen en gelukkig scheen de zon!” Het was
even afwachten en aftasten
wat hun gasten precies zouden willen. Was er behoefte
aan een uitgebreide lunch of

“ALSOF IK MIJN
EERSTE DAG WEER
HEB GEHAD”
Brambergen
Op het grote terras van café
restaurant Brambergen in ’s
Graveland was het goed toeven geweest. Assistent bedrijfsleider Angela vond het

super gezellig. Om twaalf uur
stond er een heuse rij met
wachtenden. Een jongetje
vooraan mocht een daartoe
opgehangen lint doorknippen ter (her)opening van
het terras. “Onze To Go liep
nog voor de mensen die niet
bleven en het terras was de
hele tijd goed gevuld”, klonk
het enthousiast. Het wennen
duurde maar even. “Het eerste uur van de voorbereiding
herinnerde je weer hoe het
ook al weer moest. Dat je bijvoorbeeld sopjes moet neerzetten en menukaarten klaar
legt. Maar toen er gasten waren, zaten we er wel meteen
weer in. Het voelde snel weer
als vanouds.” Ze vertelde dat
iedereen die bediende na een
paar uur last kreeg van zijn of
haar pols. Dat was de fysieke
onwennigheid die optrad na
ruim een half jaar geen dienblad met bestellingen te hebben rond gebracht. Al met al
was het een geslaagde dag.
“Iedereen hield zich ook netjes aan de regels, dat ging
heel goed!”, sloot Angela af.

Foto: Genieten op het terras
van Brambergen
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Genieten!!!

Gras
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Het groeit op de eindeloze
steppen en boven de boomgrens, maar ook in voortuintjes in Hoogkarspel. Voedsel
voor koeien en schapen, je
kunt erop voetballen of golfen,
picknicken of slapen, het ruikt
lekker als het gemaaid wordt
en heeft een leuke kleur. Het
is er in vele soorten en maten. Wij kunnen ons in de
zomer verstoppen achter olifantengras van 3 meter hoog,
maar tussen de tegels groeit
er straatgras van slechts enkele centimeters. En je hebt
Kweekgras, zeg maar ‘kweek’.
Dus nu even een lesje kweek
voor de leek.
Het vormt niet meteen een
zode door dicht tegen elkaar
aan te groeien, maar lange ondergrondse stengels. Om de
10 cm zit er een knoop waaruit
weer een nieuw kweekgrasje
groeit. Dat is vooral een probleem in beginnende tuinen.
Als een stuk grasland omgezet wordt tot bouwland zijn

er altijd resten kweekgras die
ondergewerkt worden en die
willen niets liever dan weer
bezit nemen van die zwarte
aarde en het tot grasland vormen. In dat proces nemen ze
voedsel weg, doorboren aardappels, bemoeilijken het oog-

sten enz. Hoewel onze tuin
een lange geschiedenis kent,
zijn er door de nieuwe indeling
toch een paar stukken die nog
niet zolang in gebruik zijn, het
was weiland of er stonden asperges, ook een gewas waar
kweek zich thuis voelt. Dus

zijn we druk bezig met het ontkweken van de lege bedden.
Overal waar de kweek zijn kop
opsteekt halen we met een
spitvork en emmer de lange
witte wortels (eigenlijk stengels) uit de grond. Een geduldig werkje. Maar hoe voller de

emmer, hoe leger het hoofd.
Tussen het legen van de emmers door genieten we van de
lammetjes, de oogsters, de
voller rakende groentebedden, de mooi gezaaide worteltjes en bovenal van ons terras
dat weer in gebruik is!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland
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Roel Brouwer
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de showroom!

Kom gerust naar de showroom!
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Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Ontvang tot € 650,- terug
Kom dus nu proefzitten in onze
oude stoel of bank!*
showroom en proﬁteer! voor uw Relaxstoelen

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Easysit F35
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de:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
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adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
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Wilt u uitgebreid zitadvies, dan kunt
Bezoek de Stressless
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afspraak
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Comfort
Studio’s
Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.
in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
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in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum
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www.easysit.nl of 06-53420733
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Opstaan is voor veel mensen een probleem...
Easysit D65

Easysit F35

Easysit D200

Easysit Napels

Easysit S50

Levertijden zijn vaak te lang terwijl klachten blijven...
Easysit D69

Easysit DS701

Easysit D200

Onze fauteuils zijn voorzien van de beste
Bij Easysit zijn altijd veel maten
hulpmiddelen, zoals een sta-op functie Bezoek onze showroom ofsta-op
bel: stoelen direct leverbaar
● Maatwerk uit eigen fabriek
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Hoe schrijf je een roman?
REGIO
Omdat we niet langer
konden wachten met het
programmeren van onze
succesvolle themaochtenden, starten we weer op
met een eerste online themaochtend.
Altijd al willen weten hoe je
samen een roman schrijft?
Log op 20 mei om tien uur
in via de toegezonden Zoom
link en kijk & luister naar Alice Bakker en Elly Godijn. Zij
nemen je mee op hun schrijfreis naar het boek ‘Angela &
Emma, Weerzien’, een in-

trigerende novelle over de
scheve familieband tussen
tweelingzussen. Om de beurt
schreven zij een hoofdstuk,
waarbij de een zich richtte op
personage Angela, de ander
op Emma. Waar hebben ze
hun inspiratie vandaan gehaald, wat gebeurt er als de
één een andere kant op gaat
met een hoofdstuk dan de
ander voor ogen had? Ondertussen lichten zij ook nog
een tipje van de sluier op van
het vervolg op deze novelle;
Angela & Emma, de roman.
Meld je aan via onze website
bibliotheekgooienmeer.nl of
bel met onze
Helpdesk
035-6973000
Alice Bakker
en Elly Godijn
(Jeroen Mies
Fotografie)

Wat een verrassing
Maandagmorgen 26 april. M’n
dochter Baukje kwam hier
even en de jongens zouden
hier een uurtje ‘gestald worden’. De dokter bleek ineens
wel even te kunnen wachten.
Dan meldt de eerste bekende zich, en nog een en weer
twee. Vreemd. Nu had ik een
uur daarvoor in de Gooi gelezen over de lintjesregen. Alles
wijst wel die kant op, maar
een lintje? Voor mij? Toen
echter de burgemeester door
de tuinpoort stapte was het
me echt duidelijk: al die drukte was voor mij. In een ongedwongen sfeer raakten we in
gesprek, gedwongen door corona gewoon in de tuin. Toen
las ze een, wel erg mooi klinkende, opsomming voor van
de beweegredenen van toekenning aan mij. Een samenvoeging van de ervaringen
van Fraternitas, Historische
Kring Loosdrecht, Kursusprojekt Loosdrecht, Vereniging
voor Gereformeerd basisonderwijs, De Beukenhof en o.a.
Stichting Sloep. Enkele zaken
ervan heb ik ondertussen, om
gezondheidsredenen, moeten
opgeven helaas. Toen kwam
de vraag: ‘Welk familielid
speldt de versierselen op?’
Even werd er naar elkaar gekeken en een naam viel. Ja,

dat wilde m’n kleinzoon Nout
graag doen. Z’n broertje, Ard,
hield nauwlettend in de gaten
of het goed ging. Een ervaring
voor het leven! Het blauwe
koffertje ging open en ik werd
gedecoreerd. Burgemeester
Larson legde gebruik en procedure van de onderscheiding nog eens uit voor iedereen. Foto’s werden gemaakt.
Ineens stond de tuintafel vol
met koffie en oranjegebak, alweer een verrassing! Het kon
niet op, ook al die prachtige
boeketten bloemen, waarmee de burgermoeder de rij
opende. ‘Hoe voel je je nu?’
Een vraag die ik nog steeds
kan beantwoorden met: niet
anders hoor, alleen een hele
mooie ervaring rijker. De eerst
felicitatiekaart lag al heel snel
op de mat en deze week volgden er meer. Veel telefoontjes, mailtjes en FB-berichtjes. Een stimulans om, wat ik
nog kan, te blijven doen. Velen van jullie kom ik niet elke
week tegen, vandaar dat ik op
deze wijze iedereen die aan
deze mooie mijlpaal voor mij
heeft bijgedragen heel hartelijk wil bedanken!
Cor Lam

Van marktkramen naar kleedjes
Door: Baukje Lam

LOOSDRECHT
Ook dit jaar kon er geen
feestweek worden bezocht
op het feestterrein. De gezellige markt van kraampjes en tafeltjes moest door
corona nog eens in de opslag blijven.
Dat dit bij kinderen en volwassenen een leegte geeft bewees
het spontane initiatief om op
Koningsdag dan maar vanuit
de eigen tuin wat spullen aan
de man te brengen. En daarmee natuurlijk ook een stuk
gezelligheid te compenseren.
De gemeente eiste gelukkig
geen vergunning maar stelde
wel te zullen handhaven waar
er teveel samenscholing werd
geconstateerd. Natuurlijk was
iedereen blij met die toezegging! Waar de eerste dagen
slechts enkelen zich aansloten
bleek op de valreep de belangstelling om mee te doen veel

groter. Een gepubliceerde lijst
van adressen van verkooppunten maakte het voor iedereen
mogelijk een korte of langere
route te plannen. Van a naar
b kwam je ook nog bekenden
tegen en was het regelmatig zomaar even echt gezellig
spontaan ontmoeten. Een initiatief dat als een schot in de

roos kan worden beoordeeld.
Waar nog wel eens gezeurd
om dergelijke acties, deze keer
is daarvan niets vernomen. ‘Als
het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het
kan’ is hier letterlijk, en tot volle tevredenheid, gerealiseerd!
Dank aan de initiatiefnemer en
coördinatie.

Siertuin Gooilust opent deuren
‘S- GRAVELAND
Door de versoepelingen
rond Corona wordt ook de
siertuin van buitenplaats
Gooilust in ‘s-Graveland
ook weer opengesteld.
Vanaf zaterdag 1 mei bent
u weer van harte welkom.
Volg wel de aangegeven
coronarichtlijnen. De tuin
staat volop in lentebloei.
De siertuin is vanaf zaterdag 1
mei geopend. Elke dinsdag en
zaterdag ben je welkom van
13.00 tot 16.30 uur om een
kijkje te nemen op deze schit-

terende ommuurde plek. Vrijwillige gastheren en -vrouwen
van Natuurmonumenten vertellen je alles over de collectie
van ruim 900 soorten: achter
elke plant en boom schuilt een
bijzonder verhaal.
De siertuin is in 1823 aangelegd. De welgestelde bewoners
toonden graag hun rijkdom
door te pronken met hun verzameling exotische bomen en
struiken. Rond 1900 vormde
toenmalig eigenaar Frans Ernst
Blaauw de tuin om tot een vogeltuin en verzamelde bomen

en struiken uit alle windstreken.
Vanaf 1990 is de tuin geleidelijk
omgevormd naar vier aparte
delen: kruidentuin, rozentuin,
traditionele moestuin en moestuin met wilde planten. In 2008
is ‘De Bla(a)uwe Tuin’ ingericht
met blauwbloeiende planten
ter nagedachtenis aan Frans
Blaauw en enkele witte accenten voor zijn vrouw Louise Six.
Adres: Buitenplaats Gooilust,
Zuidereinde 47B, 1243 KL
‘s-Graveland (volg borden siertuin)
Foto: ©Natuurmonumenten –
Ferry Siemensma
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Opening op vrijdag 14 mei
Nootweg 55, Loosdrecht

Kruidvat Multi A-Z Compleet** Elvive haarverzorging

Maybelline make-up

120 tabletten

1+1
GRATIS*

**Lees voor het kopen de verpakking.

1+1

Kruidvat luiers midpack
Keuze uit alle varianten.
Alle combinaties mogelijk.

2+1

GRATIS

*

GRATIS*

1+1
GRATIS

KAG-nr. 2979-0118-0053

Complete samenstelling multivitaminen
en mineralen als aanvulling op de
dagelijkse voeding.

Keuze uit het hele assortiment.
Alle combinaties mogelijk.

Schepsnoep

Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. mini’s en multipakken.
Alle combinaties mogelijk.

AM
100 GR

*

0.89
Fa bad, douche en deodorant
Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. geschenksets, mini’s,
douche 400 ml
en multipakken.
Alle combinaties
mogelijk.

0.49

1+1
GRATIS*

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. Per combinatie kan de prijs verschillen.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Nootweg 55, Loosdrecht, van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 mei 2021.

Steeds verrassend, altijd voordelig!

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

