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Wethouder opent Kastelein kamer

NIEUWSSTER

onmisbare kracht die als een
spin in het web bijna altijd iemand weet te vinden die een
bepaalde taak binnen het sociale domein gaat uitvoeren.
In samenwerking met
Het gaat
vaak om
vrijwilligers.
WEEKBLAD
WIJDEMEREN
Hetty kent veel inwoners, verenigingen en instanties die ze
aan elkaar weet te knopen.
“Een belangrijke schakel die
de sociale cohesie al jarenlang
bevordert”, zei de wethouder.
“Je zal enorm worden gemist”,
zeiden de dorpscoördinatoren
over Hetty die hen veelal de
juiste richting had opgeduwd.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |

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

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis
waardebepaling en verkoopadvies

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Een beetje bedremmeld
stapte Hetty Kastelein vorige week dinsdag met echtgenoot Frans binnen bij
buurthuis het 3-Luik. Haar
afscheid was toch al in kleine kring gevierd? Jazeker,
maar wethouder Rosalie
van Rijn en dorpscoördi-

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

●

natoren Saskia Hille en Bas
Immerzeel wilden haar vertrek meer cachet geven.
En dus trok de wethouder de
Wijdemeerse vlag van de deur,
erachter prijkte het bescheiden
bordje ‘Kastelein kamer’. Een
zichtbaar eerbetoon aan Hetty die sinds 2015 als sociaal
makelaar mensen en organisaties met elkaar verbindt. Een

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

In verband met
Pinksteren zal
de Nieuwsster
donderdag 27 mei
verschijnen
KELAARS.NL

Foto: (links) Hetty Kastelein en wethouder Rosalie van Rijn.

Midden in de samenleving
Onder het genot van een
taartje vertelde de in Curacao
geboren Loosdrechtse dat ze
in 2011 begon als combinatiefunctionaris ‘cultuur en maatschappelijke stages’. Toen
de stages stopten, aarzelde
ze niet lang om over te stappen naar de functie sociaal
makelaar, een titel die ze zelf
bedacht. Zoals past bij haar
aanpak, ging ze direct aan de
slag. Ze kende immers al veel
vrijwilligers. Op de achtergrond
speelde Hetty ook een stimulerende rol bij o.a. de opstart
van het Toeristisch Platform
en het Sport- en Cultuurfonds.
Met clubs als SLOEP, Bruisend
Ankeveen en de IJsclub Loosdrecht had ze goede contacten. De opvolger is inmiddels
bekend.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Rioolbelasting terug?www.
NieuweDemocratieWijdemeren
.nl>contactformulier
Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en
andere leuke cadeautjes.
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht
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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
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

Contactgroep

voor ouders/verz. van een kind met een (verstandelijke) beperking.
“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?”.
In deze regionale groep kun je emoties, gedachten en ervaringen
delen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten.
Iedere 2e
do v/d maand
van 10.00
12.00
uur;
Samen
komen
we- er
wel
eerstvolgende keer op 10 juni.
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei

u in hun eigen
auto
Wijkcentrum• Vrijwilligers
LopesrijdenDias,
Lopes
Diaslaan 213, Hilversum
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Meer info/aanmelden
groep: Nanneke de Kuiper,
MeerWelzijn
informatie
of meedoen? 06-13965790
Versa
Hilversum:
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

BIEN SÛR

14-10-19 12:48

Malse varkenshaas Saté
of Medaillons

100 gram

€ 1,98

Mega malse kogelbiefstuk 100 gram
Grote mannenburgers

per stuk

€ 2,98
€ 2,75

De hele week t/m woensdag 26 mei

Runder Riblappen

Biologische beenham
De sappigste!!

500 gram
100 gram

€ 7,45
€ 2,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

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
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
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Meerderheid raad wil 1 ton voor Herstelfonds
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hoewel een stemming over
de motie van vijf van de zes
fracties bij het ter perse
gaan van dit blad nog niet
had plaatsgevonden, kunt
u er van uitgaan dat de
meerderheid wil dat er een
Herstelfonds komt voor
ondernemers voor het verstrekken van leningen. Dat
fonds mag 100.000 euro
kosten en wordt gedekt
uit de Algemene Reserve.
Alleen de VVD trok zich terug.
CDA’er Eric Torsing hield een
hartstochtelijk pleidooi namens alle partijen, zei hij. Ook
De Lokale Partij, Dorpsbelangen, VVD, PvdA/ GroenLinks
en D66 stonden trots met hun
logo op de raadsbrede motie.
“Dit overstijgt de partijbelangen”, vervolgde Torsing die
wees op het leed voor de ondernemers die tussen wal en

schip zijn gevallen door de
coronacrisis. Dat er in andere gemeenten wel extra geld
wordt uitgetrokken voor bedrijven vond hij strijdig met de
gelijkwaardigheid. Namens De
Lokale Partij vroeg Gert Zagt
zich af wat je als lokale overheid kunt doen. Hij vond het
pakket maatregelen van wethouder Kea ‘mager’.
Herstelplan B&W
Het herstelplan van B&W
komt erop neer dat de lokale
belastingen 36 maanden worden uitgesteld. Voorts wil de
gemeente voor 2020 en 2021
de huur kwijtschelden 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.
Motie
In de motie stond tevens dat
er een (tijdelijk) 2e ondernemersmanager
aangesteld
moet worden om de huidige
goed functionerende te ondersteunen. Daarnaast was er het
verzoek om Wijdemeren deel
te laten nemen aan pilots en
fieldlabs van de Rijksoverheid.
Uiteraard ontvangt een ondernemer niet zomaar een lening.
Aan de motie was een hele
trits van voorwaarden verbonden waarbij de ondernemer
moet aantonen in aanmerking
te komen.
Wethouder Kea
Wethouder Jos Kea zei dat hij,
naast wethouder ‘economie’
die graag ondernemers wil
helpen, ook verantwoordelijk
is voor de portefeuille ‘financiën’. In dat opzicht vond hij een
ton erg veel geld vanwege de
zorgelijke financiële situatie

van Wijdemeren. Zijn eigen
herstelplan bood ook veel
kansen aan ondernemers, er
zijn veel acties die goed verlopen. Bovendien wees hij er
fijntjes op dat die ton alleen al
op zou gaan aan het opzetten
en uitvoeren van het fonds. De
suggestie dat een tweede ondernemersmanager uit de personeelsformatie zou kunnen
komen, wees hij van de hand.
Hetgeen werd bevestigd door
burgemeester Larson. Een (tijdelijke) nieuwe functie is ook
een flinke hap uit het gemeentebudget. “Er is een verschil
tussen willen en kunnen”, zei
Kea.
Eric Torsing begreep er weinig
van, hij noemde de reactie van
de wethouder ‘ijskoud’. Hij wist
bijvoorbeeld dat OW-voorzitter
Dik van Enk bereid was twee
dagen onbetaald het ondernemersloket te bemannen.
M.a.w. minder aarzelen, gewoon beginnen.

VVD haakt af
Na de woorden van de VVDwethouder veranderde de
driemans VVD- fractie van mening. Men trok zich terug van
de raadsbrede motie. Fractievoorzitter Sieta Vermeulen
had ook haar bedenkingen
over de financiering. Ze wilde
absoluut geen blanco cheque
afgeven. Daarom diende zij
een motie in te onderzoeken
hoeveel geld er gemoeid is
met het aanstellen van een 2e
ondernemersmanager en wat
een Herstelfonds gaat kosten.
Gestemd werd er niet, want
door technische problemen
konden drie raadsleden aan
het eind van de vergadering
niet meer deelnemen. Dus
vond het voorzitter Larson
het democratisch niet juist dat
slechts 16 raadsleden zouden
stemmen. De stemming werd
verdaagd naar maandagavond jl.

De Kwakel of de Rading?
Onderzoek naar twee locaties nieuwe gemeentehuis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het gemeentebestuur heeft
op 11 mei besloten om
voor de eventuele bouw
van een nieuw gemeentehuis twee locaties verder
te onderzoeken. Het gaat
om de huidige locatie van
het gemeentehuis, Rading
1 in Loosdrecht. Of het terrein achter de gemeentewerf aan de Kwakel in
Kortenhoef
Een nieuw gemeentehuis
wordt gecombineerd met woningbouw. De gemeenteraad
van Wijdemeren heeft in februari 2020 opdracht gegeven om
onderzoek te doen naar een
toekomstbestendig gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis is verouderd en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook
als het gaat om duurzaamheid
zijn er forse investeringen nodig. In de toekomst moet het
gemeentehuis energielabel-A
hebben. Dit is landelijke wetgeving waar Wijdemeren zich
aan moet houden.

Woningbouw
Daarnaast speelt ook de behoefte aan woningbouwlocaties een rol. Beide locaties
bieden zowel de mogelijkheid
voor de bouw van een gemeentehuis in combinatie met
woningbouw als op zichzelf
staande woningbouw. De gemeenteraad wil dat een nieuw
te bouwen gemeentehuis
gecombineerd moet worden
met woningbouw. Wethouder
Kea: “De optie om het huidige
gemeentehuis te renoveren
kwam daarmee te vervallen.
Bij sloop van het gemeentehuis aan de Rading moeten
woningen
worden
toegevoegd.”
13 opties
Een inventarisatie van mogelijke locaties leverde aanvankelijk dertien opties op. De
selectie van de locatie aan
de Rading en de Kwakel is tot
stand gekomen op basis van
een aantal afwegingen zoals
de bereikbaarheid, eigendom
van de grond en de haalbaarheid voor realisatie binnen vijf
jaar.

Foto: Gemeentewerf aan de Kwakel

Inwonerspeiling
In de komende periode worden inwoners gevraagd om
hun wensen en ideeën voor
een nieuwe gemeentehuis te
delen. Ook hoort de gemeente graag welke locatie voor
inwoners de voorkeur heeft.
Binnenkort wordt hiervoor een
peiling uitgezet. Directe omwonenden, bedrijven en orga-

nisaties van de twee locaties
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een bewonersavond om de stand van zaken
te bespreken en te inventariseren welke kansen, mogelijkheden en zorgen zij zien.
Vervolgproces
De twee potentiële locaties
worden in de komende maan-

den verder uitgewerkt en op
hoofdlijnen financieel doorgerekend. Naar verwachting
zal de uitwerking daarvan na
de zomervakantie aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gemeenteraad neemt
dan een definitief besluit over
het nieuwe gemeentehuis.
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Nieuwe duofiets

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
M2

LOOSDRECHT
Woensdag 12 mei werd
wethouder Rosalie van Rijn
uitgenodigd voor een symbolische eerste rit op de
nieuwe duo-fiets naar de
Emtinckhof in Loosdrecht.
De geliefde vrijwilligersdienst
kwam vorig jaar zonder fiets
te zitten. De gemeente schafte
daarop een duo-fiets aan, de
King Arthur Groep en Woonzorg Nederland (Emtinckhof)
zorgen voor de vrijwilligers en
het beheer van de fiets. De fiets
werd met coronaproof scherm
geleverd door de Bikeshop
in Loosdrecht. De duo-fiets is
voor iedereen in Loosdrecht

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

Boze Boa’s

SLAAP EXPERIENCE LOODS

Door: Herman Stuijver

LINNERIEANNELIES.NL

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

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

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

WIJDEMEREN
In de bladen van week 6
mei stond een uitgebreid
artikel over het Corona
Herstel Plan. Daarin kwamen ondernemers aan het
woord. Een aantal van hen
had negatieve opmerkingen over het optreden van
de BOA’s tijdens de eerste
lockdown. Zie onderstaande alinea:
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. Daar 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.
Verkeerd daglicht
De BOA’s menen dat ze in een
verkeerd daglicht worden gesteld. Vooral het kopje ‘Boze
BOA’s’ geeft een verkeerde
indruk. Natuurlijk waren de
BOA’s helemaal niet boos.
Beter was geweest: Boos op
BOA’s o.i.d. Excuus voor de

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

Cointreau
schnitt

db

slordige woordkeuze.
In geval van een overtreding
door een ondernemer die bijvoorbeeld z’n terras onjuist
heeft ingericht en zich daarom
niet aan de door de overheid
opgelegde maatregelen COVID 19 houdt, maakt de toezichthouder (vaak een BOA)
een rapportage van feiten /
bevindingen. Hierop reageert
de gemeente (juridisch medewerker) door een officiële
waarschuwing te geven of een
sanctie op te leggen. Overigens, na een waarschuwing,
is in Wijdemeren nog nooit een
boete door een BOA opgelegd.
Er is 2 of 3 x een bestuurlijke
waarschuwing gegeven door
een juridische medewerker.

HOME.NL

V
V
V
V
V

25%

€ 8,25 per stuk

zomerkorting
gebruik code

zomer/zz
V
V
V
V
V

Deze week

fietsen of een fietstochtje aanvragen. Dat kan via duofietsloosdrecht@kingarthurgroep.nl

Boa’s niet blij met alinea over

WINKEL

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

beschikbaar. Je kunt de duofiets dus ook zelf reserveren
om een rondje met iemand te

geldig t/m
31 juli 2021

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl
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Wie maakt er kans op een tiny Huur voor sport en cultuur- gebouwen
house?
(gedeeltelijk) kwijtgescholden
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De 16 kleine huisjes aan
de Rading te Loosdrecht
zullen verdeeld worden via
het regionale woonruimtebemiddelingssysteem van
WoningNet Gooi en Vechtstreek. Vanaf 17 mei staat
de advertentie online en
kunnen woningzoekenden
uit de regio reageren op de
woningen. Er zal ongetwijfeld veel belangstelling zijn.
8 woningen zullen worden aangeboden voor personen die jonger zijn dan 28 jaar. Daarnaast
zijn er 8 woningen beschikbaar
voor personen tot 35 jaar. Mensen met een lokale binding
met de gemeente Wijdemeren hebben voorrang. Daarbij
moet je kunnen aantonen dat
je de afgelopen 12 maanden
onafgebroken inwoner bent
van de gemeente; of dat je
de voorafgaande tien jaar ten
minste zes jaar onafgebroken
ingezetene bent geweest van

de gemeente. Mantelzorgers
of woningzoekenden die niet
in Wijdemeren wonen (en ook
geen binding hebben) maar die
mantelzorg verlenen aan een
Wijdemeerder komen volgens
bepaalde voorwaarden ook in
aanmerking. Ook is er het criterium van economische binding.
Daaronder wordt verstaan dat
je tenminste 19 uur per week
werkt binnen of vanuit de gemeente Wijdemeren. Er moet
eveneens sprake zijn van een
duurzame relatie tussen de arbeid en het betrokken gebied.
De zoekwaarde speelt ook een
belangrijke rol, die wordt o.a.
opgebouwd door het aantal jaren dat je staat ingeschreven.
De selectie en toewijzing van
de woningen zal handmatig
worden uitgevoerd. De rangorde die zichtbaar is op WoningNet is niet de werkelijke rangorde en er kunnen geen rechten
ontleend worden aan een positie zoals die zichtbaar is op
WoningNet. Kandidaten die in
aanmerking komen zullen persoonlijk worden benaderd.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het college van Wijdemeren stelt de gemeenteraad,
als gevolg van de aanhoudende coronacrisis, voor
om steunmaatregelen te
verstrekken aan huurders
van maatschappelijk vastgoed en sport- en cultuurorganisaties.
Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 zijn
sport-, maatschappelijke en
culturele organisaties voor
een lange periode achtereen
gesloten. Hierdoor zijn zij inkomsten misgelopen. Om
hen tegemoet te komen stelt
het college steunmaatregelen
voor. Hiermee steunen zij de
lokale sport- en cultuursector
in Wijdemeren.
Steunmaatregelen
Het college stelt de volgende
maatregelen voor:
• De huur voor maatschap-

pelijke huurders wordt met
terugwerkende kracht over
2020 en de eerste helft van
2021 volledig kwijtgescholden. Met uitzondering van
het derde kwartaal van 2020,
hiervoor geldt 50 procent
kwijtschelding van de huur,
omdat Nederland toen weer
volledig open was. Dit komt
neer op een totaalbedrag van
46.000 euro. Het gaat om
bijvoorbeeld om ’t Akkoord
in Kortenhoef waar muziekverenigingen als BMOL en
Amicitia bivakkeren. Het Cultureel Centrum in Nederhorst
den Berg valt (met anderen)
buiten de regeling, omdat ze
huur ontvangen van de kinderopvang.
• De huur voor sportverenigingen wordt met terugwerkende
kracht vanaf het vierde kwartaal van 2020 tot en met het
tweede kwartaal van 2021
kwijtgescholden. Dit gaat via
de landelijke regeling Tegemoetkoming
Verhuurders

Sportaccommodaties. Indien
deze regeling minder uitkeert
dan aangevraagd, vult de gemeente het verschil aan: tot
12.000 euro op het totaalbedrag.
Compensatie
De gemeente verstrekt ter
compensatie een eenmalige subsidie aan theater
de Dillewijn, Kasteel-Museum Sypesteyn en festival
Wonderfeel, omdat zij niet
in aanmerking komen voor
huurkwijtschelding en ook
niet meer in aanmerking komen voor provinciale steun.
Het voorstel wordt besproken in de commissie bestuur
en middelen op 2 juni. Op 10
juni spreekt de gemeenteraad
zich uit over de steunmaatregelen voor maatschappelijk
vastgoed en sport- en cultuurorganisaties.

Aanpak overlast Porseleinhaven Loosdrecht
Alcoholverbod + andere maatregelen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In het gebied van de Porseleinhaven in Loosdrecht
geldt vanaf 13 mei tot 1
november een verbod op
het nuttigen en in bezit
hebben van geopende
blikjes of flessen alcohol
in het openbare gebied.
Rond de Porseleinhaven is
al langer sprake van overlast
door groepen luidruchtige
jongeren die grotendeels niet
uit Loosdrecht komen, maar
vooral uit de wijdere omgeving. Ze laten veel rommel
achter, plegen vernielingen
en veroorzaken opstootjes.
Ze hebben lak aan zowel de
coronaregels als de regels die
overlast voor omwonenden
en omliggende horeca moeten beperken. Burgemeester
Larson: “Jongeren zijn op
zoek naar vrijheid en vertier.
Ze zien niet alleen de Porseleinhaven als uitlaatklep maar
het strekt zich ook uit naar de

eilanden. Het gaat veelal gepaard met overmatig alcoholgebruik.” Op Koningsdag was
het weer flink raak, er was
zelfs sprake van onderlinge
vechtpartijen.
Meer maatregelen
De gemeente wil met de
maatregel voorkomen dat
groepen jongeren onder invloed raken en dusdanig
overlast veroorzaken dat de
politie er aan te pas moet
komen. Burgemeester Larson wil aan deze overlast snel
een einde maken. Ze heeft
nog meer maatregelen in petto: er komt meer toezicht op
het water. Ook is er een brede
klankbordgroep met o.a. de
politie die de situatie nauwgezet in de gaten zal houden.
Er is overleg met de horecaondernemers met terrassen,
waar het alcoholverbod niet
geldt. De gemeente heeft in
de Porseleinhaven een ruimte
gehuurd waar BOA’s en politie kunnen overleggen naast
een informatieve taak vanuit

Foto:

de gemeente over de toeristische mogelijkheden in Loosdrecht. Deze zomer zullen er
ook hosts rondlopen om gasten te ontvangen.
Realistisch
Crys Larson: “Ik gun iedereen plezier en ik hoop op

een heerlijke zomer waarin
we kunnen genieten van de
natuur, de terrassen, de watersport en elkaar. Dat kan
alleen als we dat samen mogelijk maken. Het gedrag van
deze jongeren is onacceptabel en daarom grijp ik in. Ik
heb niet de illusie dat we alle

problemen kunnen oplossen,
maar het moet wel binnen de
perken blijven.”
Het alcoholverbod wordt bij
alle ingangen van de Porseleinhaven duidelijk gemaakt
met borden.
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Natuurmonumenten herstelt
natuur in de Vechtplassen

Foto: Trilveen
(@Natuurmonumenten)

WIJDEMEREN
Op verschillende locaties
in de Vechtplassen gaat
Natuurmonumenten
de
kwaliteit van de natuur herstellen. In Ankeveen, Kortenhoef, de Suikerpot en de
Weersloot worden komend
najaar maatregelen uitgevoerd om bijzonder trilveen
en bloemrijke graslanden
meer kans te geven.
Biodiversiteit
Het laagveen in de Vechtplasa
sen is niet alleen uniek in ons
land, maar is van internatioa
nale betekenis. De natuur in
dit gebied is zo bijzonder, oma
dat er verschillende fases van
verlanding te vinden zijn. Bij
verlanding raakt open water
steeds meer begroeid met waa
terplanten (trilveen), waardoor
een petgat langzaam volledig
dichtgroeit. De bodem wordt
vervolgens steeds dikker, raakt
begroeid met struiken en uita
eindelijk met bomen. Tenslotte
staat er een bos. Dit proces
duurt normaal heel lang. Maar
door de neerslag van grote
hoeveelheden stikstof gaat dit
proces veel sneller, waardoor
bijzondere planten snel vera
dwijnen. Als Natuurmonumena
ten niet ingrijpt, bestaan de
hele Vechtplassen over vijftig
jaar uit bos. Dit is niet wensea
lijk, want juist de verschillende
verlandingsfases zorgen elk
voor een geschikt leefgebied
voor veel zeldzame planten
en dieren. En dat is weer goed
voor de biodiversiteit.
Maatregelen
Projectleider Ron van Overa

eem: “De maatregelen die koa
mend najaar uitgevoerd gaan
worden, zijn bedoeld om dit
proces een paar stappen tea
rug te zetten. Zo worden er in
Ankeveen en de Weersloot
graslanden geplagd. Bij plaga
gen wordt de voedselrijke
bovenlaag van een grasland
verwijderd. Hierdoor krijgen
bloemen zoals orchideeën,
moeraskartelblad en ratelaar
meer kans om te groeien. Deze
bloemen trekken weer veel ina
secten en vlinders aan. In Ana
keveen worden ook petgaten
gegraven en wordt bosopslag
verwijderd. In Kortenhoef gaan
we de waterkwaliteit verbetea
ren en bosopslag verwijderen.
En in de Suikerpot plaggen we
verzuurde haarmosvelden af
om ervoor te zorgen dat het gea
bied weer onder invloed komt
van oppervlaktewater met een
goede PH-waarde. Soorten als
moerasviooltje en zonnedauw
krijgen dan weer een kans om
te groeien.”
Overlast
Omwonenden kunnen tijdelijke
overlast ervaren van vrachtaua
to’s op de weg op momenten
dat materiaal wordt aan- of afa
gevoerd. Deze omwonenden
zijn apart geïnformeerd met
een brief. Voor meer informatie
kunt u mailen naar vechtplasa
sen@natuurmonumenten.nl.
Natura 2000
Deze maatregelen worden gea
financierd door de provincie
Noord-Holland in het kader
van Natura 2000-beleid. Een
Europees natuurnetwerk van
leefgebieden voor planten- en
diersoorten die op Europese
schaal van bijzondere waarde
zijn voor de biodiversiteit.

Het nestkastje
Door: Cor Lam

Wat hoor ik toch? Een klein
spechtje? Het geluid komt uit
de hoek van de tuin. Hé, de
pimpelmees is er weer! Nu
herinner ik me dit geluid ook
weer: hij probeert het vlieggaa
tje te vergroten. Er kwam vorig
jaar een vrouwtje op het toneel
en weg was de timmermansa
drang. Speciaal op de maat
voor de mees, zijn de gaatjes
geboord. Ruim genoeg, dat
hebben ze toen bewezen met
een kastje vol jonge meesjes.
Maar, dat ging niet zonder wat
hulp: de natuur kent meerdea
re bewoners. Steeds zaten de
katten uit de buurt op de afvala
container, die er toen nog ona
der stond. Het kwijl liep sommia
ge van deze dieren uit de bek,
als ze dachten aan de malse
hapjes die ze in het kastje
hoorden. Container verplaatst
en ze probeerden het via het
dak van het schuurtje of via de
heg. Een kronkelig stukje prika
keldraad voor het kastje langs

gehangen. Vast gezet met een
schroefje om zoveel mogelijk
trillingen te voorkomen voor
de bebroede eitjes. ‘Wat heb
je nu gedaan, zo komt er geen
vogeltje meer bij het kastje!’,
kreeg ik te horen. Het bewijs
kwam direct. Terwijl we er nog
stonden vloog een meesje
tussen de draadjes door, alsa
of er helemaal niets hing. Ook
tijdens het aan- en afvliegen,

bij het ongelimiteerde voedsel
aanslepen door de ouders,
heb ik geen enkele reactie van
hen gezien. En de katten? Ja
die zijn ook gebleven, maar op
gepaste afstand om zich geen
pijn te doen! Deze maanden
herhaalt zich het verhaal: er
zijn weer twee pimpelmeesjes
neergestreken. Katten heb ik
er nog niet bij gezien.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Deze luchtfoto van de zandwinning in
de Spiegelpolder is in 1955 genomen.
Het vanaf 1936 opgeworpen zanddea
pot verdwijnt langzaam met behulp
van door sleepboten getrokken zanda
bakken richting de stadsuitbreidingen
van Amsterdam. Linksboven ziet u de
in 1949 aangelegde Spiegelweg met

aansluitend de sluis in de bocht van de
Vecht. U kunt deze foto binnen niet al te
lange tijd zien staan langs het Googpad
in de noordoosthoek van de Spiegela
en Blijkpolderplas. Dit vanwege een
uitbreiding met vijftien bordjes van de
‘Vroeger en Nu’ wandeling.
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Er was eens in Wijdemeren

Weerstand tegen de vos

Ingezonden brief

Ingezonden brief

Er was eens een groep van
tientallen inwoners, die zag dat
er geen huizen voor hun (klein)
kinderen werden gebouwd.
Omdat ze door plannenmakers
altijd te dicht bij bestaande
woningen werden bedacht, of
in de mooie natuur. Dat veroorzaakte jaren voortslepende
rechtszaken. Uiteraard.
Dat kan anders droomden zij.
Laten we proberen om dit met
ambtenaren, die langer blijven
dan in- en uitvliegende politici,
te gaan oplossen. De contacten verliepen goed tot 11 februari. Waarna het ineens stil werd
en deze inwoners niets meer
vernamen.
Er werden bladzijden vol vragen en verbeterpunten over
participatie ingediend, maar nu
bij de raad (31 maart). Gek genoeg werden die nooit beantwoord. Wél werd men van de
ene naar de andere wethouder

doorverwezen, zonder enig
resultaat. Moedeloos gaf bijna
iedereen het op. Doe je je best
om via eerder en vooral beter
overleg met de omgeving wél
huizen te laten bouwen, krijg je
dat weer.
Een uitgedund groepje geeft
het echter nog niet op en vraagt
nu om steun uit de bevolking.
Meld je daarom massaal aan
bij Wij Willen Wonen Wijdemeren, zodat we met z’n allen
een vuist kunnen maken bij de
gemeente zodat in gezamenlijk
overleg de juiste woningen gerealiseerd kunnen worden voor
jonge en oude Wijdemeerders.
Anders komt er gauw een olifant met een lange snuit en die
blaast ook dit verhaaltje uit. En
blijven rechtszaken het recht
op wonen voor jong en oud tot
in eeuwigheid met jaren vertragen of onmogelijk maken.
Wim van Oudheusden

Overlast Porseleinhaven
Ingezonden brief
Met verbijstering las ik in de regiokrant het stuk over de ‘overlast’ jeugd op de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. Lof
voor de gemeente en de burgemeester dat zij na één keer
overlast op Koningsdag onmiddellijk besluiten om een alcoholverbod in te stellen (alleen
voor de Porseleinhaven) en
de handhaving uitbreiden met
toezicht ter plaatse waarvoor
zelfs een onderkomen wordt
gehuurd. Je zou denken voortvarend, toppers die gemeente
en burgemeester, maar niets is
minder waar. Dit soort maatregelen kunnen kennelijk alleen
maar in de nieuwbouwbuurten
van Oud-Loosdrecht. In de
oude bestaande buurten zoals het Vuntusstrand komt dat
soort overlast niet voor?
Dus wel, maar dat heeft de gemeente niet op haar netvlies
staan. Over het Vuntusstrand
wordt al jaren gemeld dat met
zachte avonden er jongeren,
vaak afkomstig elders uit het
Gooi, heen gaan met kratten
bier welke zij daar ter plekke vaak met geschreeuw en
muziek nuttigen tot laat in de
avond. Zie hiervoor ook de

gedane politiemeldingen. Wel
gemeld maar wordt niets aan
gedaan. Komt dat nu omdat
de gemeente denkt ‘Ach, dat
is maar het oude gedeelte van
Oud-Loosdrecht, laat hen maar
barsten’ of staat de gemeente
er niet bij stil dat deze problemen ook voorkomen op andere plaatsen waaronder het
Vuntusstrand. Als dank voor
het aangenaam verpozen laat
de jeugd de doppen/flessen
en andere rotzooi uiteraard
vaak liggen. Waarom geen alcoholverbod en extra toezicht
ook voor het Vuntusstrand.
Ooit was er bewaking voor
het strandje maar die werd afgeschaft omdat de gemeente
de financiële lasten niet meer
wilde dragen. Had het dan Porseleinstrand moeten heten?
Dus aardige burgemeester,
denk voor u dit soort stukjes in
de krant zet wat beter na over
de rest van uw gemeente dan
hoeven de andere woongebieden zich niet achtergesteld
te voelen en niet boos over dit
soort zaken te worden.
Herman Blokzijl

Ik las in het Weekblad Wijdemeren van woensdag 5
mei het verhaal over het verscheurde lam. Dat is heel naar
voor de eigenaar, maar ik zet
er toch een kanttekening bij.
Er stond dat het lam ‘uit het
hok in de schuur’ was gehaald.
Een knappe en zeer sterke
vos zou ik zeggen: hij moest
eerst de schuur in, daarna het
hok van het lam In, het lam doden en daarna met het lam in
de bek het ‘pand’ weer verlaten. Gezien de afmetingen van
het lam op de foto moet dit een
grote krachttoer zijn geweest,
die eerder bij een wolf past
dan bij een vos.
Op dit moment ‘leren’ scha-

penhouders in wolvengebieden met dit prachtige roofdier
samen te leven door hun kudden ‘s avonds op te sluiten,
stroomhekken te plaatsen
of zeer grote honden aan te
schaffen. Bij ‘pech’ kunnen ze
aankloppen bij het ’Faunafonds’ voor vergoeding voor
gedode schapen. Hoe was het
gesteld met de stevigheid van
de schuur en het hok? Kon de
vos zomaar naar binnen lopen?
Verder ademt het stuk toch
weer een duidelijke weerstand
tegen de vos. We zullen er
rekening mee moeten houden dat op termijn misschien
ook de wolf deze gebieden

komt bezoeken. Steeds meer
natuurgebieden worden door
middel van corridors en ecobruggen met elkaar verbonden, waardoor allerlei verdwenen dieren zich gelukkig hier
weer kunnen vestigen. Ik denk
aan de geboorte van de otter
in het Naardermeer, fantastisch! Ook roofdieren hebben
recht op een plaats in de natuur. De natuur bestaat niet alleen uit konijntjes en ‘bambi’s’.
Tenslotte: ik vind wel, dat de
overheid in uiterste noodzaak
bij te grote overlast regulerend
mag optreden met een door de
overheid aangestelde jager....
Hans ten Sande

DorpsBelangen is er voor iedereen
Ingezonden brief
Er is veel gezegd en geschreven over de plannen
van Zuidsingel Fase 8. De
noodzaak van woningbouw is
steeds onderstreept door wethouder Jan-Jaap de Kloet: er
zijn 1000 woningzoekenden
in onze gemeente. Helaas
houden zij zich stil in de discussies.
De nee-roepers overstemmen
iedereen. Ontevreden dat ze
niet direct hun zin krijgen. Informatieavonden zijn niet aan
hen besteed, omdat er op een
volwassen manier informatie
wordt gegeven. Gesprekken
in kleinere kring waar ze niet
bij zijn, mogen van hen om die
reden niet worden gehouden.
Als wordt uitgelegd dat de
ontwíkkelaar de bouwplannen
in procedure heeft gebracht,

wordt dat niet gehoord of gewoon ontkend.
Dat er bezwaren konden worden ingediend, is zoals het
hoort. Daar is (na diverse oproepen) gehoor aan gegeven.
Dat is prima. Die worden netjes behandeld. Schreeuw dan
niet dat je buitenspel wordt gezet. Dat de provincie kritisch
is, weten we. Dat geldt ook
voor DorpsBelangen. Die gaat
gedegen de discussie aan, en
laat niet ‘hun’ wethouder vallen zoals Gert Zagt beweerde.
Dat wil hij natuurlijk, maar dat
is niet het geval.
Sportvelden en scholen naar
de Emmaweg/Zuidsingel verhuizen is leuk bedacht maar
volstrekte luchtfietserij. Fase 8
is in procedure gebracht voordat de provincie Wijdemeren

op slot gooide. Dat deel van
de polder Kortenhoef is nu ’Bijzonder provinciaal landschap’
en daar mag niets meer. De
provincie heeft ons klem gezet. Overigens is dat bejubeld door De Lokale Partij.
Die vindt stilstand, ‘Reservaat
Wijdemeren’ en dat uw kinderen maar in Hilversum moeten
gaan wonen blijkbaar goede
ideeën.
DorpsBelangen vindt dat dus
niet en zet zich in voor álle
inwoners. Voortdurend blèren
dat je tegen bent, is niet onze
stijl. Scherp meedenken en de
belangen van iedereen meewegen is dat wel. Daar heb je
veel meer aan.

politie en het jongerenwerk
van Versa Welzijn over overlast veroorzakende jongeren
in deze regio. In de vijfde aflevering van ZinTV praten de
dominees Wielie Elhorst en
Leendert van der Sluijs met
Hans-Dieter de Smit ( LCC+

) en wethouder Barbara Boudewijnse over diversiteit. In
TV Magazine is er onder andere aandacht voor het afschilderen van de affuiten van
de Grote Kerk in Naarden en
voor een demonstratie touwtje
springen.

Wiet van den Brink,
voorzitter DorpBelangen

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf
woensdag 19 mei 2021:
In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma
In Derde Termijn praat Ruud
Bochardt met de burgemeester van Gooise Meren, de

Rectificatie Voorpagina
In het artikel over de opening
van het Jaap Zeldenrijkplantsoen is een fout geslopen. Het

beeld is niet van Pépé Grégoire, doch van diens vader Paul
Gregoire (1915-1988).

Excuus voor deze vergissing
(H.St.)
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In bloei
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Duizenden Japanners bezoeken jaarlijks de bloeiende kersentuin in het Amsterdamse
Bos, een traditionele start van
het voorjaar. Gecombineerd
met een bezoek aan het ook
mooie Jac. P. Thijse park daar
vlakbij is dat heel erg de moeite waard. Maar de kersenbloei
is al geweest, dus zet hem
voor volgend jaar alvast in
de agenda. Een Nederlandse
variant is de bloesemwandeltocht door de Betuwe, startend vanuit Geldermalsen,
slingerend langs de Linge.
Helaas kon die dit jaar niet
doorgaan als evenement, wel
als individuele wandel- of fietstocht. Maar we hebben een
bijzonder alternatief. Door het
vertraagde koude voorjaar
staan bij ons in de boomgaard
bijna alle hoogstambomen
gelijktijdig in bloei. Het zijn
allemaal verschillende ras-

sen met prachtige namen en
in normale jaren bloeien ze
niet gelijktijdig maar verspreid
over drie weken. Bij uitzondering staat nu de boomgaard
bijna in zijn geheel in bloei. Er
staan 5 bijenvolken die hun
best doen alles te bestuiven
tussen de buien door. Zodat
we in het najaar weer appels
kunnen plukken voor de appelsap. Mede door het zelfde voorjaar is ook de rododendronvallei op Gooilust nu
op z`n mooist. Je waant je hier
in een heel andere wereld.
Tussen deze twee hoogtepunten van het voorjaar loopt
een prachtige wandelroute,
met dansende lammetjes, een
rondje Jagtlust, ingezaaide
akkers en vergezichten vanaf
de scheiwal tussen Hilversum
en ‘s-Graveland.
Kies de stille momenten van
de week en geniet daarna van
een glaasje appelsap op het
terras. Het mag weer!

Haak- en breigroep
Door: Cor Lam

LOOSDRECHT
Al een paar jaar komt
er in de Bibliotheek in
Loosdrecht wekelijks een
groep vrouwen bij elkaar
om de bewoners van de
verpleeghuizen en zorgcentra in onze directe omgeving rond de feestdagen
een verrassing te kunnen
bezorgen. Onder het genot van een kopje koffie
of thee wordt er heel wat
afgehaakt en gebreid en
heel wat gebabbeld natuurlijk.
Zo hebben bijv. de bewoners
van de Beukenhof, de Kuijer
en de Horstwaarde allemaal
een mooie stola, sjaal of muts
gekregen. Ook zijn er dekens
en rolstoeldekens gemaakt.
De bewoners en de verpleging
zijn hier steeds heel blij mee.
Enthousiaste geluiden, tijdens
ons gesprek! Natuurlijk heeft
corona ook hier een stokje
gestoken voor de wekelijkse
bijeenkomsten. Vooral de oudere handwerksters missen
die contacten en de gezellige middag erg. De hoop is er
dan ook dat de beperkingen
snel worden opgeheven en
dat we weer aan de slag kun-

nen. Nu alles was stilgevallen
gaat men ook de materiaal
aanvoer weer activeren. Ze
hebben steeds veel gedaan
met materiaal dat ze van bewoners uit onze gemeente
kregen! De bodem van de
wolmand raakt nu in zicht.
Vandaar hun oproep: ‘Hebt
u nog haak- of breimateriaal
liggen dat u toch niet gebruikt
en u zou daar van afstand van
willen, wij zouden daar heel
blij mee zijn’. Het enthousiasme van m’n gesprekspartner
spat er vanaf! Hopelijk werkt
het aanstekelijk! Ze verdienen
het.
U kunt, zodra de bibliotheek
weer opengaat, dit materiaal
daar afleveren op woensdagen vanaf 10 uur bij Marijke
de Bruin. De dames willen natuurlijk ook bij u langs komen
om het op te halen. Bel dan
even met Marijke de Bruin, tel.
06 1028 1167 of met Tineke
Franssen, tel. 06 2037 1990.
En als u zich bij de haak- en
breigroep zou willen aansluiten? Dat kan als de coronabeperkingen zijn opgeheven en
er meer vrouwen in de ruimte
mogen zitten. Zolang de 1,5
meter beperkingen van kracht
zijn, kan dat helaas nog niet.

Bezorger in beeld
Jolanda van Voorst
Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant kunt
u de bezorger van de Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de
rubriek ‘bezorger in beeld’.
Stuur een e-mail naar
saskialuijer@hetnet.nl en beloon uw bezorger met een
cadeaubon van € 15,“Graag wil ik onze trouwe bezorgers hiervoor aanmelden”
schreef een bewoner van de
J.H. Burgerlaan in ’s-Graveland. Met als motivatie: “Ze
zijn altijd stipt op tijd, hebben
een vriendelijk woord voor
iedereen en gaan door weer
en wind, zelfs met de laatste
ijs-/sneeuwperiode, waarin de
Gooi- en Eemlander het even
liet afweten. Hulde aan beiden hiervoor.”
Dit mooie compliment verdient Jolanda van Voorst die
vaak samen met haar vriend
Marcel Majoor het Weekblad
Wijdemeren in ’s-Graveland
én in Kortenhoef loopt. Ze
heeft namelijk twee wijken
onder haar hoede. Het begon
ruim drie jaar geleden met
een invalbeurt voor een vriendin. Jolanda vond het leuk en
toen er een wijk vrij kwam,
was de stap snel gezet. Als
kind groeide ze op in de Rozenhof, maar intussen woont
Jolanda in Hilversum. Met
haar krantenwijk is ze wekelijks weer in haar vertrouwde
buurt en ontmoet ze wat bekenden. Dat maakt het bezorgen extra aantrekkelijk.
Flinke klus
De dubbele krantenwijk is een
flinke klus waar Van Voorst
zo’n 3,5 tot 4 uur mee bezig is. Ze bezorgt de bladen
meestal op woensdag. ’s Winters, als de dagen korter zijn,
lukt dat niet altijd en wijkt ze
uit naar de donderdag. Vooral
als er een folder bij zit die nog
ingevouwen moet worden. In
Kortenhoef gaat ze langs de
Aalscholverlaan, Berkenhof,
Peppelhof, Helderoord, Reigerlaan, Zuiderhoek en een
deel van de Zuidsingel. In
’s-Graveland loopt ze naast
de J.H. Burgerlaan ook de
Cornelis Tromplaan, de Beresteinseweg en een groot

deel van het Zuidereinde.
“Het blad wordt goed gelezen,” stelt Jolanda. “Sommige
mensen wachten mij al op. Ze
waarderen het heel erg.”
Wie Wat Waar
Zelf leest Jolanda het Weekblad Wijdemeren ook trouw
om goed op de hoogte te blijven van de lokale nieuwtjes.
In haar hoofd noemt ze het
blad nog altijd de Wie Wat
Waar. “Bij het ophalen van de
oudejaarsfooi moet ik mezelf
echt inprenten om de goede
naam te zeggen,” meldt ze
met een lach. In verband met
zijn werk kan Marcel niet altijd
helpen, maar hij springt regelmatig bij. In weer en wind, dat
maakt hem niet uit. Jolanda is
wat minder gecharmeerd van
regen. Vooral omdat de kranten dan nat worden en dat
kan echt niet. Volgens Marcel is ze de toewijding zelve.
De bladen moeten er netjes
uit blijven zien en hélemaal
door bus worden gegooid.
Uitsteken is uit den boze. Bovendien is Jolanda ook niet te
beroerd om tijdelijk een extra

wijk waar te nemen als dat
nodig is. Een ideale bezorger
dus!
Iets bijzonders
Het stel maakt elke week
wel iets bijzonders mee. De
’s-Gravelandse wijk begint
vaak met een gezellig praatje in de kroeg met de dames
van Zomerlust. In het bos bij
Gooilust is het genieten van
de mooie natuur, met eekhoorns, ooievaars en prachtige rododendrons. Bij Bloemenhandel Hoveling wordt
Jolanda regelmatig getrakteerd op een bosje bloemen.
Zelf neemt ze ook wel eens
een boodschap mee, bijvoorbeeld een paardenworst van
de Hilversumse markt voor
een 96-jarige inwoner. Jolanda en Marcel zwaaien altijd
naar de mensen onderweg
en hebben heel wat kattenvriendjes. “De komen zo’n
halve wijk achter je aan hobbelen,” vertelt Jolanda. Het
verdiende geld houdt ze grotendeels apart. Daar wil ze
een klimparadijs van kopen
voor hun eigen vier katten.
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Soms mag men niemand
vergeten
Ingezonden brief
Helaas is dit het geval bij het
monument op het Jaap Zeldenrijkplantsoen. Tussen de
namen van de gevallenen ontbreekt die van Egbert Johan
van Houttum. Hij werd 24 jaar.
Plaats en datum overlijden:
Neuengamme, 2 december
1944. Van Houttum en Jurrissen werden tijdens dezelfde
razzia in Oud-Loosdrecht opgepakt, zo vertelden mijn ouders
die tijdens de bezettingsjaren
schuin tegenover de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht
woonden. Van Houttum werd

opgepakt vlakbij De Driesprong
omdat hij niet beschikte over
het juiste document waarmee
werd aangetoond te zijn vrijgesteld van tewerkstelling in
Duitsland. Jurrissen werd bij
De Uitkijk meegenomen nadat
een Duitser onder het dekzeil
van een boot een hoeveelheid
radio’s aantrof die daar waren
verborgen. Wij hopen dat Egbert van Houttum alsnog de
vermelding bij het monument
krijgt die hem toekomt.
Loosdrecht, Jaap Hardeman

Biedschema.nl bestaat 7,5 jaar
KORTENHOEF
Oktober
2013
opende
Hans Hermans uit Kortenhoef www.Biedschema.nl.
Hierop wordt een handige bridge overzichtskaart
aangeboden van het biedverloop en speltips uit de
eerste twee lesboeken. Het
is een overzichtelijke geheugensteun voor recreatiespelers.
Verkrijgbaar voor zowel 4-kaart
hoog als 5-kaart hoog. Hoe is
dat eigenlijk ontstaan?
Hans: “Na mijn pensionering
leek het ons leuk om te leren
bridgen. Goed om de ouder
wordende hersenen een beetje
actief te houden. Samen met
een bevriend stel vonden we
een bijzonder aardige lerares
en het eerste boekje werkten
we vrij snel door. Maar bij het
tweede boekje vonden we het
toch al wat lastiger worden, met
name de biedingen. Er waren
inmiddels tientallen tabelletjes
de revue gepasseerd en hoe
verder we kwamen hoe meer
verwarring ontstond over welk
tabelletje nou waar van toepassing was. Natuurlijk was het
ooit wel goed uitgelegd, maar
om tijdens het spel de boel uit
elkaar te houden vonden we
knap lastig.”
Een slecht geheugen?
“Op een goed moment was
ik het zat. Er moest toch een
behoorlijk systeem in het spel
zitten, maar waarom konden
we dat dan niet onthouden?
Je begint dan te zoeken naar

houvast, eerst op internet. Heel
veel schema’s, maar wat ik
vond leek meer gericht op ervaren spelers en maakten het
voor mij niet veel duidelijker.
Uiteindelijk ben ik maar achter
de computer gaan zitten. Dat
werd in eerste instantie een
behoorlijk complex overzicht,
maar met behulp van kleurbanen was er toch een heel overzichtelijk stroomschema van te
maken.”
Een mooie fles wijn
“Toen ik het schema voorlegde
aan onze lerares was ze bijzonder verrast. Ze had iets dergelijks nog nooit gezien, bood
aan om het te controleren en
waar nodig te corrigeren. Daarna vroeg ze toestemming om
het schema uit te proberen bij
andere leerlingen. Verheugde
reacties werden vergezeld van
een mooie fles wijn. Hierdoor
aangemoedigd de kaart verder
vervolmaakt met speltips en
geheugensteuntjes.”
Leuke effecten
“Bijzonder is dat de website
www.biedschema.nl wordt gevonden zonder dat er ooit reclame voor is gemaakt. Mensen
die het schema hebben gezien
vertellen dat kennelijk door en
bestellingen komen inmiddels
uit alle uithoeken van het land.
Maar het leukste vind ik dat
hiermee het bridgespel voor
veel mensen weer wat toegankelijker en makkelijker is geworden. En als je het na enige
tijd misschien niet meer nodig
hebt is ook prima: dan heeft het
zijn doel bereikt!”

Ahoi, hier de Vrijbuiter, hoort u mij
LOOSDRECHT
Als je op een mooie zaterdag- of zondagochtend in
alle vroegte op het terrein
van ‘De Vrijbuiter’ wandelt, dan waan je je eerst in
een natuurpark. Met al het
groen en het schitterende
uitzicht over de plas is het
prachtig op de club. Maar
de rust die daarbij hoort,
maakt al snel plaats voor
wat anders. Als vroege vogel herken je al snel de zeiltrainers die de rubberboten
klaarmaken voor de dag.
Hoofdcoach
Annemieke
Beemster en haar team, Jochem, Barte, Niels, Anna,
Ying en Lene zorgen er met
elkaar voor dat de zeilers
veel plezier kunnen gaan
beleven op het water.
De eerste zeilers komen vervolgens aan, soms van ver,
maar ook vaak – met het wetsuit en zwemvest al aan – op
de fiets met het tonnetje aan
het stuur. Er zijn er zelfs bij die
met een rubberbootje of nota
bene aangezeild komen vanaf de plas. De oudste groep
jeugdzeilers kent elkaar al het
langst, want ooit begonnen in
de Optimist en samen door
naar de Laser, Splash of sinds
kort de Yngling. Vrienden voor
het leven!
Buitenploegers
In de leeftijdsklasse daaronder (tot maximaal 15 jaar) zijn
bij ons de ‘Buitenploegers’ te
vinden. De Vrijbuiter is heel
erg trots op deze groep Optimistzeilers. Dit is een hechte
vriendengroep met een enorme passie voor het zeilen. Er
zijn weinig zeeën, plassen
en meren waar deze groep
Vrijbuiters zich nog niet op
gewaagd heeft. Van de Loosdrechtse plassen met de lastige windshifts via het IJssel-

meer tot aan de Costa Brava
hebben deze kids de wateren
onveilig gemaakt. De buitenploeg staat echt te popelen om
weer te mogen racen.
Combiploeg
De buitenploegers moeten wel
oppassen, want wat ooit de
kleintjes waren van de ‘Greensailorploeg’ is nu de ‘Combiploeg. Deze groep heeft het
afgelopen Coronajaar en het
voorjaar echt een hoop “plassen”-mijlen gemaakt en varen
nu nog in het kielzog. Deze
zeilers zijn zeker geen beginners meer te noemen. Sterker nog, hun lef en mogelijk
ook hun lichte gewicht zorgen
ervoor dat ze het – tijdens de
trainingswedstrijdjes met licht
weer – de buitenploegers soms
behoorlijk lastig maken. Ook
met harde wind gaat de combiploeg de plas op, waarbij per
zeiler gekeken wordt wat passend én uitdagend is. Dit jaar is

deze groep mee geweest met
het trainingskamp in Workum,
samen met de ervaren buitenploegers en Laser zeilers. Op
de golven van het IJsselmeer
was dat een enorm succes!
Benjamins
Met het nieuwe seizoen nog
vers, is er ook weer een nieuwe groep Optimistzeilers gestart: De Benjamins. Deze zeilers hebben allemaal minimaal
een week bij een zeilschool
gezeild. Vaak worden de zeilers enthousiast gemaakt bij
Zeilschool De Vuurtoren en
stromen zij in bij De Vrijbuiter
om het wedstrijdzeilen onder
de knie te krijgen. We wensen
de Benjamins ontzettend veel
plezier bij ons, en weten eigenlijk wel zeker dat dat gaat
lukken. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op de
site www.gwvdevrijbuiter.nl en
klik op jeugdzeilen … Vrijbuiter
Out…!

Gestolen tuinbeeld
Ingezonden brief
Welke dief heeft bij ons in de
nacht van vrijdag op zaterdag
een leeuwenstandbeeld gepikt? Wij zijn mensen op leeftijd
76 en 78 jaar.
Dit beeld
voordeur
dierbaar.
beelden

staat al 29 jaar bij de
en het is ons zeer
Wij hebben deze
gekregen van een

zeer dierbare vriend op ons 25jarig huwelijksjubileum, helaas
is de beste vriend overleden.
Wij willen dit beeld zo graag
terug vanwege de emotionele
waarde die er voor ons aan zit.
Jij, dief als je een vent bent,
dan zorg je er voor dat het
beeld terug komt in onze tuin.
Dat mag je op de zelfde ma-

nier doen als dat je hem gejat
hebt. Voor het geval dat je het
adres bent vergeten, omdat je
het toch al zo druk hebt in onze
fijne buurt, geef je het terug
op de Van Mijndenlaan 12 .
Wij wachten op onze dierbare
leeuw.
Helma
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Inovum vaart op de Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT
Het is inmiddels een jarenlange traditie van zorgorganisatie Inovum om met
bewoners van de verpleeghuizen en hun familie te
varen op de Loosdrechtse
Plassen. Bewoners van de
Beukenhof, Gooiers Erf en
Veenstaete gaan ieder jaar
van april tot oktober varen met familieleden op de
Loosdrechtse Plassen. Dit
is mogelijk dankzij gulle
sponsoren/gevers. De afdeling Welzijn van Inovum
organiseert de populaire
vaaruitjes.
Het team vrijwillige schippers van Inovum staat klaar
om het water op te gaan. Het
is de bedoeling vanaf begin mei, afhankelijk van de
weersomstandigheden, met
kleine groepjes uit één woongroep/huishouden
(meestal
ongeveer 8 tot 10 personen)
te gaan varen. Medewerkers
van zorg en/of welzijn gaan
met de bewoners per bus naar
de haven van bootverhuurder
Wetterwille. Daar ligt een boot
inclusief schipper klaar. Lekkere hapjes en drankjes voor
aan boord worden verzorgd
door medewerkers van zorg
en welzijn. Natuurlijk worden

de coronamaatregelen tijdens
deze uitjes nageleefd. In de
bus worden mondmaskers gedragen en daarbuiten wordt zo
veel mogelijk afstand gehouden.
Buurtgenoten
De Beukenhof doet ook graag
wat voor ouderen in Loosdrecht en stelt daarom een
bus en boot beschikbaar voor
eenzame ouderen in de wijk.
Woont u in de buurt en wilt u
een keer met een vaartochtje
mee? Neem dan contact op
met ron@ronvanaalst.nl.
Sponsoren gezocht
Deze fantastische traditie wil
Inovum graag blijven voortzetten. “Dat kunnen we niet
alleen, daarom zoeken we
sponsoren”. Licht Mylène toe.
“We krijgen een mooie korting
van Wetterwille, maar dan blijven er nog steeds kosten open
staan. We vinden het belang-

rijk dat bewoners uitstapjes
kunnen blijven maken die ze
vroeger ook maakten. Wie wil
er nu niet een onvergetelijke
dag!”
Welke particulieren, ondernemers, bedrijven, gemeentes
en/of andere partijen willen
helpen om deze prachtige traditie van Inovum voort te zetten? Een boottripje kost € 45
per keer. Sponsor één vaarui�tje of een ander bedrag naar
keuze. Alles is welkom!
Steunen kan door een bedrag te storten op: bankrekeningnummer/IBAN NL.68.
RABO.03.36.90.05.89
t.n.v.
Stichting Inovum. Vermeld bij
de omschrijving: Sponsoring
Varen
Meer informatie? Vraag het
Mylene Mosterd (coördinator
Welzijn van Inovum); m.mosterd@inovum.nl; Tel: 06 – 36
18 32 70.

Literaire avond wordt literaire livestream
Interview Joris Luyendijk door
Lamyae Aharouay

KORTENHOEF
Ook de laatste voorstelling
van het seizoen van Kunst
aan de Dijk (donderdag 27
mei, 20.00 uur) wordt door
de coronamaatregelen geraakt. Maar wij willen dit
jaar positief afsluiten en
hebben daarom een studio geboekt van waaruit
wij de avond toch kunnen
laten doorgaan. Bezoekers
zullen in de gelegenheid
gesteld worden vragen te
stellen aan Joris en Lamyae tijdens de livestream.
Joris Luyendijk is journalist en
antropoloog, gespecialiseerd
in de Arabische en islamitische wereld. Hij schrijft over
politiek, religie en geschiedenis. Een aantal van zijn boeken is bekroond. Zijn laatste
boek: ‘Pessimisme is voor

losers’ is een scherpzinnige
briefwisseling met de onlangs
overleden Kees van Lede over
het bedrijfsleven, de bonusgekte, macht, moraal en nieuwe wegen naar een eerlijker
samenleving. Behalve journalistieke berichtgeving, gaat
Joris in zijn boeken ook in op
de onmogelijkheid om vrijuit te
spreken in dictaturen en meldt
hij de kracht van propaganda.
Hij woonde een tijd in Londen
waar hij voor The Guardian
een blog bijhield over de financiële instellingen in de City,
waaruit het boek ‘Dit kan niet
waar zijn’ voortkwam.

Lamyae Aharouay is politiek
verslaggever bij NRC en host
van de wekelijkse podcast
Haagse Zaken. Ze is side-kick
geweest naast BNR-presentator Bas van Werven in het programma ‘De Ochtendspits’. Ze
werd bekend met haar werk
als columnist bij NRC waar
ze onder andere een serie
schreef over haar zoektocht
naar de Gewone Nederlander.
Aanmelden voor de livestream
kan via onze website: www.
kunstaandedijk.nl;
27 mei; 20.00 uur.

SLOEP Wijk Wandel Bingo
groot succes
LOOSDRECHT
Stichting SLOEP heeft vele
soorten vrijwilligers, sommige bouwen hutten, sommige springen polsstok,
er zijn verkeersregelaars,
spelletjesbegeleiders, ouderenmiddaggastvrouwen,
badbeestjesknutselaars,
lawaaiwedstrijdbegeleiders
en nog heel veel meer.
Een bijzondere groep vrijwilligers zijn de SLOEP- fotografen die alle activiteiten in
beeld brengen maar nu helaas
natuurlijk bar weinig te doen
hebben. Daar hebben ze wat
op gevonden: de fantastisch
SLOEP Wijk Wandel Bingo.
Hoe het werkt: ga naar www.
stichtingsloep.nl en kijk bij ‘vakantieweek spelletjes’, klik op
Wijk Wandel Bingo voor de
uitleg van Lisa en Kim en kijk
daarna op het overzicht met
maar liefst 11 wijken in Loosdrecht om uit te kiezen dus altijd wel ééntje bij jou in de buurt.

Je blijft natuurlijk wel op de
voetpaden lopen en goed uitkijken, helemaal bij het oversteken, hè. Bij een volle kaart roep
je natuurlijk heel hard: ‘Bingo!’
De broers Thijs en Niels van
Loo uit Loosdrecht waren zeer
fanatieke spelers van het Wijk
Wandel Bingo spel. Ze hebben alle 11 spellen inmiddels
gespeeld en hun resultaten
ook per foto, zoals in het spel
aangegeven stond, doorgegeven aan Stichting SLOEP. Bij
deze een eervolle vermelding
voor deze twee enthousiaste
jonge heren. Stichting SLOEP
bedankt alle SLOEP-fotografen en natuurlijk Monique en
Sander voor het maken van de
bingokaarten.
Foto: Thijs en Niels van Loo
(foto: Frank Moorman)

Download en print je bingokaart, pak een potlood of pen
mee, neem een volwassene bij
de hand en ga samen zoeken
naar de plekken op de foto’s.

Meest Positieve Bekende		
Nederlander

WIJDEMEREN
Edwin Spee heeft namens Bibian Mentel en zichzelf de jaarlijkse Positivity Award van de
Big Improvement Day (BID) in
ontvangst mogen nemen. Met
ruim 50% van de stemmen en
een unanieme jury, maakt dit
hen de meest positieve bekende Nederlanders van het afgelopen jaar. Hiermee lieten zij
Mark Rutte, Bas Eenhoorn, Bas
Smit en Beau van Erven Dorens achter zich. Om positiviteit
en initiatieven voor verbetering
van bekend en onbekend Ne-

derland aandacht te geven en
te boosten, is twee jaar geleden de BID Positivity Award in
het leven geroepen. De BN’er
die zich het meest heeft weten
te onderscheiden op het gebied
van positiviteit, maatschappelijke impact en voorbeeldgedrag
wordt hiermee in het zonnetje
gezet. Met meer dan 50% van
de stemmen en een jury die
het unaniem eens was ging
de prijs dit jaar naar de recent
overleden snowboardkampioene Bibian Mentel en haar man
Edwin Spee.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Officiële bekendmaking
Voorbereidingsbesluit
Dodaarslaan 2 t/m 16,
Kortenhoef

19 mei 2021

dat het verboden is het gebruik van
deze gronden en gebouwen en overige
bouwwerken zodanig te wijzigen dat
het gebied minder geschikt wordt voor

Burgemeester en wethouders van

de verwezenlijking van de daaraan in het

Wijdemeren maken ingevolge artikel

nieuwe bestemmingsplan toe te kennen

3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het

bestemming(en).

volgende bekend.

Ter inzage
De gemeenteraad van Wijdemeren

Dit voorbereidingsbesluit ligt vanaf

heeft in zijn vergadering van 12 mei 2021

13 mei 2021 voor zes weken ter inzage

besloten dat er een bestemmingsplan

op www.wijdemeren.nl/terinzage.

wordt voorbereid voor het gebied

In verband met de maatregelen rond

Dodaarslaan 2 t/m 16 in Kortenhoef.

het coronavirus kan het voorbereidings-

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers
en voert modificaties uit aan trucks.
Voor onze vestiging in Loosdrecht zijn wij op zoek naar een
SCHOOLVERLATER voor de functie van:

MONTEUR BOUWVOERTUIGEN

besluit niet worden ingezien in het
Het voorbereidingsbesluit treedt in wer-

gemeentehuis. Desgewenst kunt u de

king op de dag nadat de gemeenteraad

stukken ook digitaal opvragen via

het besluit heeft genomen en geldt voor

info@wijdemeren.nl.

de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen

Het voorbereidingsbesluit, met de daar-

dat zich tijdens de verdere voorbereidingen

op betrekking hebbende stukken,

van dit bestemmingsplan in het gebied

is digitaal raadpleegbaar via

ongewenste ontwikkelingen kunnen

www.ruimtelijkeplannen.nl.

voordoen. Op grond van Wabo artikel

Het planidentificatienummer (ID) is

3.3 lid 1 onder a. dienen omgevingsver-

NL.IMRO.1696.VBDodaarsln2021-va00.

gunningen voor de activiteit bouwen te
worden aangehouden. De gemeente-

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of

raad heeft in het besluit tevens bepaald

beroep open.

Functie omschrijving:
- monteren stuursysteem
- bijplaatsen assen
- monteren accessoires op vrachtwagens
- het betreft een fulltime functie
Heb je interesse? Bel, schrijf of kom even langs.
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl
Nw. Loosdrechtsedijk 40, Loosdrecht | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

