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Met havenkantoor 
meer zichtbaarheid
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op maandagochtend 17 
mei openden burgemees-
ter Crys Larson en wet-
houder Jan-Jaap de Kloet 
een havenkantoor in de 
Porseleinhaven. Een mul-
tifunctionele ruimte van 
waaruit Wijdemeren meer 
zichtbaar is voor haar in-
woners. Zowel met het oog 
op de veiligheid als infor-
matiepunt over recreatie 
en toerisme.

De 9 herenhuizen aan het 
water kennen ook beneden-
ruimtes, de zgn. Plint. In korte 
tijd slaagde de gemeente erin 
om een ruimte te huren tot 15 
september. Op nr. 19 naast 
De Boeg Food & Drinks. Op 
het Veiligheidsoverleg kwam 
burgemeester Larson, na sa-

menspraak met collega’s, op 
het idee om de zichtbaarheid 
van de gemeente groter te 
maken. Directe aanleiding 
zijn de klachten over overlast 
van grote groepen jongeren, 
vooral in de weekends. Daar-
voor werd al een alcoholver-
bod ingesteld. Nu kan het 
havenkantoor voor de BOA’s 
(handhavers) van gemeente 
en Plassenschap en de poli-
tie als uitvalsbasis dienen om 
op te treden. Uiteraard zijn de 
roosters van de handhavers 
ingesteld op de tijden dat het 
druk kan worden. Het geheel 
past in een uitgebreide hand-
havingsaanpak die de burge-
meester inmiddels heeft vast-
gesteld.

Doordeweeks, op woensdag- 
en vrijdagmiddag, is het Ha-
venkantoor voor het publiek. 
Waar je informatie kunt opha- len over de vele toeristische 

uitstapjes op en rond de plas-
sen. Een klein VVV waarmee 
Visit Gooi en Vecht ook mee is 
verbonden.

Havenmeester
Het Havenkantoor is nog niet 
geheel klaar, maar de aankle-
ding vordert stap voor stap. In 
ieder geval is er koffie en wifi, 

twee levensvoorwaarden. En 
GooiTV had er al een uitzen-
ding van In Gesprek Met de 
burgemeester en redacteur 
Saskia Luijer. Het moet nog 
groeien. Wel is er een vaca-
ture voor een Havenmeester. 
Wie zich aangetrokken voelt 
tot deze representatieve func-
tie kan zich aanmelden bij de 
gemeente.

  

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

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

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

Wat als het gras echt groener is bij
de buren? NVM advies nodig?
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VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

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

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, 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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Verse appeltaart 
voor de helft van

de prijs!

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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

gedrukte regel

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij

www.landgoedderading.nl, 
Rading 1B, Loosdrecht 

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Gemarineerde
lamskoteletten
Kipshoarma pakket
400 gr. vlees / 4 Pita’s / Knoflooksaus

Biefstukspiesjes
Supermals!

100 gram

per pakket

100 gram

€ 2,75

€ 7,98

€ 2,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei

NIEUW! VIND DE LEKKERSTE RECEPTEN NU OP 
WWW.TASSIESFOODFAVORITES.NL !!
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De Kosterij, belangrijke schat bij Porseleinhaven

Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Opeens zien we op maan-
dag 17 mei jl. een grote 
graafmachine staan in 
Oud-Loosdrecht bij de 
Porseleinhaven. Zouden 
ze dan zijn begonnen met 
het tweede bouwproject? 
Het antwoord is ‘neen’. De 
graafmachine is namelijk 
met iets heel anders bezig. 
Omzichtig wordt de grond 
omwoeld en dat doen ze 
nooit bij een bouwproject. 
Dan is het meters maken.

We spreken een charmante 
voorbijgangster, die bij de Por-
seleinhaven woont. “Ze zijn 
bezig met een archeologische 
opgraving” zegt ze. “Het gaat 
om de fundamenten van De 
Kosterij waar dominee Johan-
nes de Mol heeft gewoond. 
Voor de bouw van de nieuwe 
woningen gaan ze eerst dit on-
derzoeken voor de geschied-
historie van Loosdrecht”. 
Interessante informatie. We 
spreken een opzichter aan en 
hij vertelt dat ze inderdaad met 
de fundamenten van De Kos-
terij bezig zijn. “Je ziet dat ze 
de fundamenten voorzichtig 

aan het uitgraven zijn. Voor-
zichtig, omdat we alles heel 
willen houden en wellicht nog 
andere spullen vinden. Waar-
schijnlijk geen porselein. De 
voormalige Porseleinfabriek 
stond een meter of 75 meer 
zuidelijk. Die plek is al onder-
zocht.” Nog meer interessant 
nieuws.

Hoe zat het vroeger met 
Loosdrecht en porselein?
De Loosdrechtse Plassen zijn 
ontstaan toen men turf ging 
steken om de kachel te laten 
branden. Na verloop van tijd 
leverde dit minder werk op. 

De doortastende dominee De 
Mol kreeg het idee om meer 
werk te verschaffen door por-
selein te gaan maken. Het 
eeuwenoude Chinese fabrica-
gegeheim werd in 1708 in het 
Duitse Meissen ontdekt. Een 
explosie van porseleinproduc-
tie in Europa volgde. In Neder-
land werd in 1759 in Weesp 
de eerste Porseleinfabriek 
opgericht. De mooiste koffie- 
en theeserviezen werden ver-
vaardigd voor de vooral rijke 
clientèle. Helaas werden de 
productiekosten te hoog en 
kwam de Weesper Porsele-
infabriek in de problemen. De 

ondernemende dominee nam 
een deel van de Weesper Por-
seleinfabriek over en liet por-
selein maken om, zoals eerder 
gezegd, mensen in Loosdrecht 
aan werk te helpen. Omdat 
de dominee graag de beste 
grondstoffen wilde gebruiken, 
kocht hij in 1774 een partij klei 
uit de kelders van het Muider-
slot. Na wat proefnemingen 
was de klei goed genoeg om 
porselein van de beste kwali-
teit te maken. Toen zijn Porse-
leinfabriek klaar was, werkten 
daar 60 mannen (waaronder 
20 als schilder) en 25 kinde-
ren. Ze maakten de prachtig-
ste porseleinen producten, die 
heel geliefd waren. Het staat 
bekend als ‘Hollands Porse-
lein’. Na enkele jaren bleken 
de productiekosten, de buiten-
landse concurrentie en het 
kleine afzetgebied zijn zakelij-
ke plannen in de war te sturen. 
In 1782 deed hij zijn fabriek 
over aan een aantal Amster-
damse geldschieters. Zij ver-
plaatsten de Porseleinfabriek 
in 1784 naar Nieuwer-Amstel.

Dominee De Mol heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de 
Loosdrechtse gemeenschap. 
Hij woonde tegenover de kerk 
en tegenover de Porseleinfa-
briek. Het is een mooi gege-
ven dat de funderingen van 
de Kosterij aan het daglicht 
blootgesteld kunnen worden 
voor onderzoek en wie weet 
vinden de archeologen meer 
voorwerpen, die een rol kun-
nen spelen inzake de historie 
van Loosdrecht. We wachten 
gespannen af.

   

VVD tegen Noodfonds
Ingezonden brief

De VVD is vóór het aanstel-
len van een 2e ondernemers-
manager in verband met de 
coronacrisis, maar tégen 
het instellen van een corona 
Noodfonds voor ondernemers.

De gemeente doet er van alles 
aan om ondernemers te on-
dersteunen. De ondernemers-
manager staat ondernemers 
met raad en daad bij. Daar-
naast heeft de gemeente voor 
2021 de WOZ-waarde van 
bedrijfspanden verlaagd met 
5% waardoor de OZB-aanslag 

lager werd. En op 17 mei heeft 
de gemeenteraad inclusief de 
VVD-fractie ingestemd met 
een   Coronaherstelplan   van
€ 55.000. Daarnaast scheldt 
de gemeente de huurlasten 
over 2020 kwijt van horeca-
ondernemers die van de ge-
meente vastgoed en/of terras-
sen huren tot een bedrag van 
€ 26.000. De motie hield in dat 
€ 100.000 uit de algemene re-
serve aangewend gaat wordt 
voor een extra ondernemers-
manager en voor het opzet-
ten van een Herstelfonds, dus 

niet voor de leningen zelf. De 
inschatting was dat minder 
dan 1% van de ca. 3650 on-
dernemers in Wijdemeren van 
het fonds gebruik zou maken. 
Dat betekent dat een dergelijk 
fonds veel geld zou kosten en 
heel weinig ondernemers zou 
helpen.

Natuurlijk vindt de VVD het 
heel belangrijk dat de ge-
meente de ondernemers on-
dersteunt. Aan de andere kant 
kunnen wij er niet omheen dat 
de spaarpot van Wijdemeren 

nagenoeg leeg is en het daar-
om onverantwoord is om een 
fonds in te stellen waar 99% 
van de Wijdemeerse onder-
nemers geen gebruik van zou 
maken. Naast de hierboven 
genoemde kosten heeft de 
gemeente nog veel meer extra 
kosten door de coronacrisis 
waar geen compensatie van 
de Rijksoverheid voor zal ko-
men. Met dit noodfonds er bo-
venop zijn wij bang dat – wil-
len wij de begroting voor 2022 
en de daarop volgende jaren 
sluitend krijgen – lokale belas-

tingen als OZB- en toeristen-
belasting- verhoogd moeten 
worden en misschien zelfs 
nieuwe ingevoerd. Daarom 
vindt de VVD-fractie het onver-
antwoord om de instelling van 
dit noodfonds te ondersteunen 
en hierdoor de lastendruk voor 
alle inwoners en ondernemers 
te verhogen.

Sieta Vermeulen,
VVD- fractie Wijdemeren
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De politieke idealen van
Ratha Alphonse
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De 21- jarige Ratha Alp-
honse werd tijdens de 
laatste gemeenteraads-
vergadering geïnstalleerd 
als commissielid voor 
D66. Ratha’s missie: “Al 
jaren proberen we in Ne-
derland meer jongeren te 
betrekken bij de politiek. 
Dat gaat nogal stug, maar 
ik geloof erin dat iemand 
zoals ik ten minste op lo-
kaal niveau een kleine ver-
andering kan brengen.”

Zijn ouders vluchten zo’n 25 
jaar geleden, samen met z’n 
oudere zus, uit Sri Lanka. 
Hij woont al z’n hele leven in 
Nieuw- Loosdrecht. “Ik ben 
maar één keer in Sri Lanka 
geweest in 2002, dus ik weet 
er eerlijk gezegd vrijwel niks 
meer van.” Momenteel stu-
deert de jonge democraat ICT 
in Utrecht. Daarnaast speelt 
hij al 9 jaar cricket. Tot op het 
niveau van jeugdcricket inter-
national. Sinds 2016 speelt 
hij bij Kampong Cricket Club 
in Utrecht. In de hoofdklasse, 
één divisie onder het hoogste 
niveau. “Een onwijs fijne club 
met een warm familiegevoel. 
Helaas niet een hele bekende 
sport in Nederland, maar het 
is onwijs leuk om te doen als 
je het spelletje doorhebt.”

Stabiele partij
Volgens Ratha is politiek de 
meest directe manier om je 
stem te laten horen voor de 
bevolking. Hij vervolgt: “D66 
heeft in het verleden en he-
den laten zien hun stem te la-
ten horen voor vrouw en man, 
jong en oud. Dat is precies 
waar ik ook voor sta, niet al-
leen voor jongeren, zeker ook 
voor de ouderen. Het nieuwe 
vrouwelijke leiderschap van 
Sigrid Kaag is dit jaar dan ook 

terecht beloond door de Ne-
derlandse kiezer. Het is een 
stabiele partij die denkt aan 
iedere burger van ons land.”

Idealen
Ratha heeft een top-drie van 
zijn idealen. Primair is het 
betrekken van de inwoners 
in Wijdemeren bij de loka-
le politiek en actiever op de 
hoogte stellen wat er precies 
op de agenda staat, op korte 
en lange termijn. “Ik heb vaak 
het gevoel dat de inwoners 
geen idee hebben over welke 
zaken er wordt gedebatteerd 
en welke mensen er achter 
de schermen belangrijk werk 
verrichten.“ Verder hecht 
hij grote waarde aan goede 
scholing. Zijn eigen basisop-
leiding op de Rehobothschool 
(nu IKC-Wereldwijs) heeft 
hij ervaren als een enorm 
prettige tijd met een gestruc-

tureerde scholing. Hij staat 
uiteraard achter de D66- ide-
alen om te investeren in het 
onderwijs. “Digitalisering is 
geweldig en het zal zeker de 
manier van leven en commu-
niceren blijven veranderen in 
de toekomst, maar we moe-
ten niet vergeten om af en toe 
een boek erbij te pakken.” Tot 
slot wijst de 21-jarige op ‘leef-
baarheid en wonen’. “Ik heb 
Wijdemeren altijd ervaren als 
een fijne en veilige gemeen-
te. Helaas spreek ik af en toe 
ook ouderen die zich niet zo 
veilig voelen, om even in de 
avond hun hond uit te laten 
bijvoorbeeld. Ik vind het be-
langrijk dat we in Wijdemeren 
vrij kunnen leven en dat ieder 
zijn of haar ding doet zonder 
een ander lastig te vallen.” 
U kunt in contact komen met 
Ratha Alphonse op: ratha.alp-
honse@gmail.com

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
woensdag 26 mei:
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 
Bochardt met wethouder 

Rosalie van Rijn en dorpco-
ordinator Bas Immerzeel over 
het dorpenbeleid in Wijdeme-
ren. Het project is bedoeld om 
burgers meer te betrekken bij 
het beleid en om initiatieven 
van bewoners te stimuleren. 

Is dat tot dusver gelukt? In TV 
Magazine is er onder andere 
aandacht voor het vaccineren, 
de Zonnebloem en andere in-
teressante gebeurtenissen in 
deze regio. Zie: www.gooitv.nl

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Kom heerlijke,  
verse pizza halen!

 
Oude Molenmeent 10,  
unit 10, Loosdrecht.  

Open woe t/m zo, 17-20 uur

www.Mrsitaly.coM

PIZZA POINT

www.mrsitaly.com
#samenvoordieren

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbeien-
slof
Van € 10,45

voor € 8,25



>   Inloopspreekuur Gebiedsakkoord
Heeft u vragen over één van de 25 projecten die 

worden voorbereid of uitgevoerd in het kader 

van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen?

Loop dan op een willekeurige woensdagmiddag 

tussen 15.00 en 17.00 uur even binnen bij het 

Informatiepunt van de gemeente Wijdemeren 

in de Porseleinhaven. Wij zorgen dat er elke 

woensdagmiddag twee programmamedewerkers 

aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden 

of te zorgen dat uw suggesties snel bij de juiste 

persoon terecht komen. U bent van harte wel-

kom aan de Boegspriet 19. www.vechtplassen.nl

>   Rectifi catie varen over de plassen 
Per abuis zijn er in het artikel ‘Varen over de plas-

sen met ouderen’ in de editie van 12 mei fouten 

geslopen: per jaar kunnen er zo’n 50 ouderen 

en hun begeleiders uit Loosdrecht met de boot 

mee, niet 50 per vaartocht, zoals in het artikel 

werd gesteld. Ook is het geen Appelboomproject, 

maar een op zichzelf staand initiatief dat ooit is 

gestart voor bewoners van de Beukenhof. Bij 

geschikt weer vaart de boot wekelijks op dinsdag 

en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur uit over 

de plassen. Aanmelden en meer informatie: 

ron@ronvanaalst.nl.

>   Informatieavond aardgasvrije 
     toekomst
De overgang naar een alternatief voor aardgas 

roept veel vragen op. Maar wist u dat u nu al 

energiebesparende en energieopwekkende maat-

regelen kunt nemen die sowieso nuttig zijn, welk 

alternatief voor aardgas er ook komt. Bovendien 

leveren deze maatregelen vaak meer comfort 

op en bespaart u er geld mee. Op woensdag

26 mei van 19.30 tot 21.00 uur vertellen we u 

meer over deze zogenaamde no regret maatre-

gelen tijdens de digitale informatieavond

over een aardgasvrije toekomst. Aanmelden: 

www.wijdemeren.nl/aardgasvrij.

>   Jongeren en vaccinaties
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, beschikbaar op

20, 27, 31 mei of 3 juni en lijkt het je leuk om in 

een online panel met andere jongvolwassenen

mee te praten over coronavaccinaties en 

waarom je dit wel of niet zou willen of moeten 

doen? Meld je dan aan door je naam, leeftijd en 

voorkeursdatum te appen naar telefoonnummer 

06 29 09 30 11 of te mailen naar

strating@st-alexander.nl. De panelgesprekken 

zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Ben jij erbij? Dan 

ontvang je een bon van bol.com ter waarde

van 10 euro.

Wijdemeren
informeren

Wegwijs in Wijdemeren

Heeft u hem al gezien? Bij deze krant zit een 

gemeentelijke wegwijzer voor (gratis) hulp en 

ondersteuning. Van geld en gezin tot sociaal en 

sportief. Handig om te bewaren!

O�  ciële
bekendmakingen

De gemeente onderzoekt momen-
teel twee locaties voor de eventuele 
bouw van een nieuw gemeentehuis. 
Het gaat om de huidige locatie 
van het gemeentehuis, Rading 1 in 
Loosdrecht, en het terrein achter 
de gemeentewerf aan de Kwakel in 
Kortenhoef. Denk mee over de lo-
caties en deel uw wensen en ideeën 
voor een toekomstig gemeentehuis.

Het huidige gemeentehuis is verouderd 

en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook 

moet het gemeentehuis in de toekomst een 

energielabel A hebben. Hiervoor zijn forse 

investeringen nodig. Daarnaast is er een 

grote behoefte aan woningbouwlocaties. De 

gemeenteraad heeft de wens uitgesproken 

dat een nieuw gemeentehuis gecombineerd 

wordt met woningbouw en dat er ook 

woningen gebouwd worden op de locatie 

die uiteindelijk niet gekozen wordt als de 

toekomstige locatie voor het gemeentehuis. 

Wat vindt u belangrijk? 
Het gemeentehuis is er natuurlijk in de 

eerste plaats voor u als inwoner. We horen 

daarom graag wat u belangrijk vindt voor 

een toekomstig gemeentehuis. Welke locatie 

heeft uw voorkeur? Wat vindt u van belang 

voor de dienstverlening en hoe kunnen we 

er een aansprekende en herkenbare plek van 

maken? Doe mee met de peiling en laat het 

aan ons weten. De peiling staat open van 

dinsdag 25 mei tot en met zondag 20 juni en 

is te vinden op

www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis.

Bewonersavond
Directe omwonenden, bedrijven en 

organisaties van de twee locaties ontvan-

gen binnenkort een uitnodiging voor een 

bewonersavond om de stand van zaken te 

bespreken en te inventariseren welke kansen, 

mogelijkheden en zorgen zij zien.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

26 mei 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@miranda_mpe

Behandeling eikenpro-
cessierups van start

   Denk mee over toekomstig gemeentehuis 

Aan de randen van de Porseleinhaven 
van Loosdrecht ziet u sinds 12 mei een 
nieuw verkeersbord. Dit bord vertelt 
bezoekers dat het nuttigen en in bezit 
hebben van geopende blikjes of flessen 
alcohol in het openbare gebied daar 
niet mag. Het is een van de maatrege-
len om overlast te voorkomen. 

De Porseleinhaven is in trek. Inwoners en 

recreanten hebben het gebied ontdekt. 

Regelmatig is het er gezellig druk. Helaas 

is er ook sprake van overlast door groepen 

luidruchtige jongeren. Overmatig alcoholge-

bruik speelt daarbij een rol. De jongeren laten 

veel rommel achter, plegen vernielingen en 

veroorzaken opstootjes. Met het alcoholver-

bod willen we dit voorkomen. 

Alcoholverbod Porseleinhaven
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Van 1 juni tot en met 4 juni wordt 
er op twee locaties aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk onderhoud uitge-
voerd aan een aantal bomen. Om veilig 
te kunnen werken en het overige ver-
keer langs het werkterrein te kunnen 
leiden is er tijdens de werkzaamheden 
één rijbaan afgezet. 

Het gaat om onderhoud aan drie eiken bij 

huisnummer 108. Hierin zit veel zwaar dood 

hout. Om de omgeving van de eiken veilig te 

houden, gaan we onderhoud uitvoeren aan 

de eiken.

Dode eiken 
Daarnaast worden er zes dode eiken gekapt 

voor Kasteel-Museum Sypesteyn. De bomen 

staan in de smalle en steile berm tussen de 

weg en de sloot. Omdat er dagelijks veel 

voertuigen onder de bomen geparkeerd 

staan, zijn de dode bomen en takken gevaarlijk. 

De zes bomen staan niet op de Groene Kaart 

van de gemeente Wijdemeren. Er is daarom 

geen kapvergunning nodig. Over de bomen 

is overleg geweest met de directie van 

Kasteel-Museum Sypesteyn. Samen met het 

museum wordt er gekeken naar geschikte 

nieuwe bomen die teruggeplaatst kunnen 

worden.  Op dezelfde locatie voeren we 

gelijktijdig ook onderhoud uit aan zeventien 

eiken en drie linden. 

Vragen?
Woont u nabij de werkterreinen? Dan ont-

vangt u van onze aannemer Van Oostrum 

Westbroek nadere informatie. Heeft u over 

deze werkzaamheden vragen, dan kunt 

u mailen naar bomen@wijdemeren.nl of 

contact opnemen met de coördinatoren van 

het team Buitendienst via telefoonnummer 

14 035.

Onderhoud bomen Nieuw-Loosdrechtsedijk

Deze week is de gemeente gestart 
met het  preventief behandelen van 
eikenbomen tegen processierupsen. 
Heeft u zelf een eikenboom in uw tuin? 
Controleer dan regelmatig of er geen 
nest in zit. 

Door de koude lente zijn de processierupsen 

dit jaar later dan anders. Verwacht wordt dat 

de rupsen pas in juni en juli in de eikenbomen 

te vinden zijn. Ze zijn te herkennen aan de 

grote, dichte nesten op de stam of de dikke 

takken van de boom. Ziet u een nest met 

rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via de 

Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. Het 

is hierbij belangrijk om nauwkeurig de locatie 

van de boom door te geven. 

Jeuk, huiduitslag, irritatie 
De brandharen die de rupsen op hun lijf heb-

ben, kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag en 

irritatie aan de ogen of luchtwegen. Bent u in 

aanraking gekomen met een processierups 

of de haren van een rups? Spoel uw huid 

of ogen dan goed met water. Was kleding 

zonodig op 60 graden. 

Bestrijden verplicht in risicogebied 
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken zelf 

verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van 

de rups. Het gaat dan om eikenbomen op 

grondgebieden en in tuinen binnen de 

bebouwde kom, bij sportcomplexen,

recreatieterreinen, jachthavens en

verbindende wegen en fietspaden. 

Besmette eik op uw grondgebied?
Woont u binnen het aangewezen risico-

gebied en heeft u een besmette eik op 

uw grondgebied of in uw tuin? Dan kunt 

u een commerciële partij benaderen of de 

gemeente kan de rupsen komen verwijderen. 

Hiervoor geldt een gereduceerde tarief van 

125 euro excl. BTW per boom. Neem voor 

meer informatie contact op met de gemeen-

te via: 14 035.

Behandeling eikenprocessierups van start

De gemeente heeft 200.000 euro 
subsidie ontvangen om inwoners te 
ondersteunen bij het duurzamer ma-
ken van hun woning. Dit jaar wordt de 
subsidie specifiek ingezet om huurders 
te ondersteunen met kleine bespaar-
maatregelen.

Wethouder Boermans: “Ik ben erg blij dat we 

door deze rijkssubsidie nu ook huurders van 

woningen kunnen helpen met het verlagen 

van hun energieverbruik door besparende 

maatregelen. Goed voor het milieu en voor 

de portemonnee!” 

Gratis bespaarproducten
Samen met de energiecoöperatie Wijdeme-

ren en de woningcorporaties gaan we in het 

komende jaar naar de verschillende wijken 

in Wijdemeren. Inwoners kunnen een advies 

aanvragen van een energiebespaarcoach en 

ontvangen daarna een account ter waarde 

van 60 euro om bespaarproducten te kopen 

zoals bijvoorbeeld LEDlampen, tochtstrips 

of radiatorfolie. Op 9 juni is de aftrap in de 

Jasmijnstraat in Loosdrecht. Kijk voor meer 

informatie op 1000huurders.ecwijdemeren.nl.  

Kleine bespaarmaatregelen voor huurders 

Beeldvormende sessie Doelmatigheidsonder-
zoek Kapitaalgoederen

Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 20.00 uur

1. Inleiding

Doelstelling, programma, aanpak onderzoek

2. Uitkomsten onderzoek

Toelichting bevindingen en conclusie

3. Aanbevelingen

Toelichting aanbevelingen

4. Afsluiting

Terugblik onderzoekers en gelegenheid voor afsluitende 

vragen

Beeldvormende sessie Jaarstukken 2020

Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 21.00 uur

1. Inleiding

2. Presentatie over Jaarstukken 2020

3. Afsluiting

Commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken

Datum: dinsdag 1 juni 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

Geen

Bespreekstukken 

9. Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

10. Steunmaatregelen maatschappelijk vastgoed, sport en 

      cultuur

11. Capaciteit sociaal domein beleid

12. Zienswijze begroting Tomin werkvoorzieningsschap

13. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake reclames 

      ‘Second Love’ 

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Sluiting

Commissie Ruimte en Economie

Datum: woensdag 2 juni 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken 

9. Weigering verklaring van geen bedenkingen bouwplan 

      Middenweg 100 te Nederhorst den Berg

10. Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. het bouwplan 

      Dammerweg 11-12 te Nederhorst den Berg

11. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘West End’

12. Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan

      Rading 138 te Loosdrecht

Bespreekstukken 

13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

      Dammerweg 3 en 4

14. Instemmen Regionale Energiestrategie 1.0

15. Analyse afvalstroom PMD

16. Grondstoffenvisie

17. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake

     Nederhorst Noord

Overig

18. Vragenhalfuur

19. Sluiting 

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- achter Hollands End 8a: maatregelen natuur-

   herstel Ankeveense- en Kortenhoefseplassen 

   (29.04.21)

- Mr.J.C.Bührmannlaan 48: wijzigen constructie (

   14.05.21)

Breukeleveen
- Herenweg 24: plaatsen brug (11.05.21)

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 10: bouwen uitbouw (18.05.21)

Kortenhoef
- Bruinjoost 13: vervangen beschoeiing en steiger 

   (18.05.21)

- Kortenhoefsedijk 183: bouwen van een steiger (

   (17.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen noodstroomaggregaat 

   (05.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 97: plaatsen schutting 

   (10.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa 

   (17.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: uitbreiden woning 

   (14.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252e en f: bouwen

   overbouw op bestaande overloop (06.05.21)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 17: wijzigen voorgevel (11.05.21)

- Lijsterlaan 15: plaatsen dakkapel (14.05.21)

- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisves-

   ting kantoor (09.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestemmings-

   plan voor een tijdelijke standplaats (11.05.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 74e: wijzigen gevels en plaatsen 

   steiger/balkon (11.05.21)

Kortenhoef
- Moleneind 46: wijzigen gevel en dak (12.05.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (10.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen 

   steigers en beschoeiing (18.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur (11.05.21)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 18: uitbreiden bedrijfspand (12.05.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke loods 

   (vijf jaar) (11.05.21)

Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen

   bijgebouw naar woning (18.05.21)

>  Rectificatie 

Op 12 mei 2021 publiceerden wij een aangevraagde 

omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 

de dakopbouw en de gevels op de Rading 46a in 

Loosdrecht. Het juiste adres is echter Rading 46b 

in Loosdrecht.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten tankstation (18.05.21)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen (12.05.21)

>  Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
- Nabij Moleneind 85, Kortenhoef: verandering

   gasregeldrukinstallatie

- Veendijk 21, Loosdrecht: verplaatsen bunker-

   station en aanpassingen vulpunt

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen bij de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bestemmingsplan Horstermeer 
(percelen Middenweg 29-33), 
Nederhorst den Berg is onherroe-
pelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat het door de gemeenteraad van 

Wijdemeren in zijn vergadering van 4 februari 2021 

vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer

(percelen Middenweg 29-33) in Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden.

Het plan 
Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de 

bedrijfsbebouwing mogelijk evenals het gebruik 

van een deel van het plangebied voor burger-

woondoeleinden.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, 

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Drank- en horecavergunning

Breukeleveen
- De Strook, Nieuweweg 28: drank- en horeca-

   vergunning (17.05.21)

>  Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Vuntusplein, standplaatsvergunning groente en

   fruit vrijdag gehele dag (12.05.21)

>  Collectevergunning

Wijdemeren
- Protestantse kerk Nederland, melding collecte-

   vergunning van 22 november tot en met

   27 november 2021 (12.05.21)

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 

haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 

op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 

Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 

Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 

zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Commissie Bestuur en Middelen

Datum: donderdag 3 juni
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

Geen

Bespreekstukken

9. Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

10. Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht

11. Zienswijze op de Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 

      2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek

12. Zienswijze op de Jaarstukken en de Programmabegroting 

      2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overig

13. Vragenhalfuur

14. Sluiting 

De commissievergaderingen en beeldvormende sessies 

worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere 

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan 

uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor

12.00 uur aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met 14 035.

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het

inspreken. Het inspreekrecht geldt alleen voor de

commissievergaderingen en niet voor de beeldvormende 

sessies.  

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen
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Advertorial

Bij OREC alles onder één dak
Fysiotherapie, revalideren, fitness en leefstijl

HILVERSUM
In de prachtige natuurlijke 
omgeving van Landgoed 
Zonnestraal treft u OREC, 
Orthopedisch Revalida-
tie en Expertise Centrum. 
Een plek waar licht, lucht 
en ruimte ongetwijfeld bij-
dragen aan een goede ge-
zondheid. Naast fysiothe-
rapie en revalidatie ligt de 
focus op vitaliteit.

25 jaar geleden opgericht door 
Wim van Tongeren (fysiothera-
peut / leefstijlcoach) in samen-
werking met Rogier Bokelman 
(manueel- en fysiotherapeut) 
en Jorik van Toorenburg (ma-
nueel- en fysiotherapeut) is 
het voormalig sanatorium uit-
gegroeid tot een multidiscipli-
nair gezondheidscentrum met 
vestigingen in Hilversum (3x), 
Amersfoort, Soest, Utrecht 
en Weesp. OREC heeft een 
team van 32 specialisten met 
fysiotherapeuten, manueel 
therapeuten, diëtisten, ergo-
therapeuten, leefstijlcoaches, 
personal trainers en zelfs een 
psycholoog. Voor klachten 
aan uw nek, rug, schouder, 
elleboog, hand, pols, heup, 
knie, enkel of voet kunt u te-
recht bij een uitgebreid team 

van fysiotherapeuten. “Veel 
patiënten worden doorverwe-
zen door een medisch spe-
cialist”, vertelt fysiotherapeut 
Jorik van Toorenburg, “maar je 
kunt je ook geheel zelfstandig 
aanmelden.” De combinatie 
van professionele begeleiding 
door het team van OREC, 
in combinatie met training 
op geavanceerde apparaten 
om de spieren te versterken, 
wordt als pluspunt genoemd 
door diverse cliënten. Na een 
ziekte of operatie kunnen de 
medewerkers u ondersteunen 
met de revalidatie. Ze helpen 
u op maat om stappen vooruit 
te zetten. Zodat je uiteindelijk 
weer fit aan het leven kunt 
deelnemen. Ook voor men-
sen die herstellen van coro-
na heeft OREC een specifiek 
multidisciplinair revalidatiepro-
gramma. De ruimte waar alle 
fitnessapparatuur staat, ziet 
er indrukwekkend uit. Ruim 
opgezet met aan alle kanten 
uitzicht op de natuur. Bijzonder 
is het ventilatiesysteem waar 
verse lucht van buiten naar 
binnen stroomt.

Vitaliteit
Na het passieve ondergaan 
van het covid19- virus met 

minder bewegen, gewichtstoe-
name en andere lichamelijke 
gevolgen zullen velen de be-
hoefte voelen om hun lichaam 
weer een boost te geven. Dan 
biedt OREC tal van mogelijk-
heden. Met personal training, 
fitness training en egym. Zelfs 
een bootcamp op de hei staat 
op het lijstje om je beter in je 
vel te laten voelen, uiteraard 
onder deskundige leiding. Je 
zult zien dat je vitaliteit met 
sprongen omhoog gaat.

Leefstijl
Voor degenen die worstelen 
met hun gewicht, vaak in com-
binatie met een ongezonde 
leefstijl, kan OREC ook de 
helpende hand bieden. Met 
een team van o.a. een leef-
stijlcoach, diëtist en beweeg-
coach kan er een uitgekiend 
programma worden opgesteld. 
Niet geforceerd, maar afge-
steld op wat de cliënt kan en 
wil, kun je in twee jaar tijd een 
gezonde leefstijl opbouwen. 
Geleidelijk, zonder extreme 
uitwassen. Het is duidelijk, bij 
OREC heb je alles onder één 
dak. Zie: www.orec.nl of bel: 
035- 538 54 60.

FAMILIEBERICHTEN

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garanti e
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

 
Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve man,

onze vader, schoonvader en opa
 

Berend Diekerhof
 

hadden wij ons niet kunnen wensen.
 

Wij willen u hartelijk danken
voor alle blijken van medeleven.

  

Wij zijn trots op hem en we houden van hem.
Het is een troost te weten dat deze gevoelens

door velen worden gedeeld.

 
Judy Diekerhof-Cordier de Croust
 

Jochem en Yvette
Sophie en Philippe
Isa en Olaf
Dominic
Rafael
Fay
 

Jasper en Miranda
Julia
Kaj
 

   Loosdrecht mei 2021
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Waterlinie Wandeltocht aan de Zuiderzee

REGIO
In 2019 ging de eerste 
Waterlinie Wandeltocht 
van start met 2.000 wan-
delaars die genoten van 
de Hollandse Waterlinie 
en onderweg getrakteerd 
werden op lokale lekker-
nijen, muziek en spekta-

kel. Dit jaar gaan er twee 
Waterlinie Wandeltochten 
van start: op 3 juli langs de 
Zuiderzee en op 9 oktober 
rondom Utrecht. Inschrij-
ven voor deze tochten kan 
via: www.waterliniewan-
deltocht.nl.

De afgelopen maanden heb-
ben we meer dan ooit gewan-
deld. Inmiddels is iedereen toe 
aan iets anders dan het rondje 
rondom het huis. De Water-
linie Wandeltochten zorgen 
voor een bijzondere belevenis. 
Niet alleen lopen deelnemers 
langs stoere forten, sluizen en 

vestingen van de Hollandse 
Waterlinie. Onderweg is er van 
alles te zien, horen en te proe-
ven. Langs de route is er eten 
en drinken te koop van lokale 
horeca en bij de stempelpos-
ten is er live muziek en theater. 
De ene keer op een strandje, 
de andere keer in een muse-
um en dan weer op een fort.

Aan de Zuiderzee
Op 3 juli hebben wandelaars 
met de Waterlinie Wandel-
tocht aan de Zuiderzee keuze 
uit drie afstanden. De Vestin-
groute is de langste met 28,5 
km. De kortste afstand (12,5 
km) is de Naardermeerroute. 
Deze routes starten in Weesp. 
De Zuiderzeeroute (17,5 km) 
begint in Naarden Vesting. 
De vestingen zijn al prachtig, 
maar dat is niet alles. De route 
gaat ook langs het Naarder-
meer, het Markermeer en het 
IJmeer. En natuurlijk voert de 
route langs het Muiderslot en 
de Vecht.

Ode aan het landschap
Dit jaar brengt Nederland een 

Ode aan het landschap met 
verhalen, activiteiten en bele-
venissen. Visit Gooi & Vecht 
neemt deel aan de program-
mering van Ode aan het land-
schap Noord-Holland. Een van 
die bijzondere landschappen 
in Gooi & Vecht is die van de 
Hollandse Waterlinies. Met 
de Waterlinie Wandeltochten 
wordt een ode gebracht aan 
het prachtige, gevarieerde 
landschap van de Hollandse 
Waterlinies. Kijk op visitgooi-
vecht.nl/ode voor meer infor-
matie over de programmering 
in het Gooi en de Vechtstreek.

Coronaproof
De organisatie neemt de ge-
zondheid van de deelnemers 
heel serieus. Om de 1,5 meter 
afstand te kunnen waarbor-
gen, worden de deelnemers 
in verschillende startgroepen 
ingedeeld. Mocht de Wandel-
tocht onverhoopt niet door-
gaan, dan krijgen deelnemers 
hun geld terug (exclusief ser-
vicekosten á €3,50).

Mrs. Italy wint 
Phoenix Award
LOOSDRECHT
Bij de grote brand van mei 
2019 op het bedrijven-
terrein aan de Oude Mo-
lenmeent verloor Anneke 
Dijkstra van Pizzabus Mrs. 
Italy haar hele bedrijf. 

Nu, 2 jaar later, heeft ze tij-
dens de befaamde Big Impro-
vement Day uit handen van 
staatssecretaris Mona Keizer 
de ‘Phoenix Award voor vrou-
welijk ondernemerschap’ uit-
gereikt gekregen. De Phoenix 
Award is een nationale prijs, 
die door een vakjury wordt 
toegekend aan ondernemers 
die na een grote tegenslag 
sterker uit de strijd komen. 
Door doorzettingsvermogen 
en veerkracht te belonen, 
streeft de organisatie van BID 
ernaar om het taboe op tegen-
slagen in ondernemerschap 
en faillissement in Nederland 
te doorbreken. Na de brand is 
Mrs. Italy tijdelijk opgevangen 
in een leegstaande bedrijfs-
kantine in Baarn. Anneke kon 

van daaruit het bedrijf een suc-
cesvolle herstart geven. Sinds 
de nieuwbouw aan de Oude 
Molenmeent gerealiseerd is, 
is het pizzabedrijf van Anne-
ke weer in ons Loosdrechtse 
midden. Ondanks de coro-
na-uitdagingen blijft het team 
van Mrs. Italy nieuwe manie-
ren verzinnen om het hoofd 
boven water te houden. Zo is 
sinds vorig jaar van woensdag 
tot zondag een Pizza Pick-up 
Point geopend aan de Oude 
Molenmeent waar je heerlijke 
pizza’s online kan bestellen 
en af kunt halen. En is er in-
middels een tweede bus bij-
gekomen. Mrs. Italy bakt te-
genwoordig pizza’s voor hele 
buurten tegelijk en heeft sinds 
kort enorm lekkere glutenvrije 
pizza’s aan haar assortiment 
kunnen toevoegen. “Deze 
award is een eervolle prijs en 
een mooie bevestiging dat 
we letterlijk uit de as herrezen 
zijn en klaar zijn voor de toe-
komst!”, aldus Anneke.

  

  



Woensdag 26 mei 2021
10

Knallen in de ochtend
Ingezonden brief

Op 9 september 2019 heb ik 
een mail gestuurd naar de ge-
meente Wijdemeren met daar-
in de vraag wat die knallen zijn 
die in de vroege ochtend in de 
verte klinken. Ik ervaar het als 
een verstoring voor mensen en 
dieren, en ik ben inmiddels ook 
gewoon super nieuwsgierig 
wat het kan zijn. Ik kreeg op 10 
september 2019 het volgende 

antwoord van het team vergun-
ningen, toezicht en handha-
ving:‘ U geeft aan dat u in uw 
woning op de Tjotter schoten 
hoort in de verte en dat u ze 
ook hoort als u wandelt op de 
Tjalk. Ik neem aan dat de ge-
luiden dan ergens uit de wei-
landen langs de Tjalk en/of de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk van-
daan komen. Het beste kunt u 

een melding doen bij de politie. 
’Ik heb vervolgens telefonisch 
contact opgenomen met de 
politie, maar die zeiden dat ze 
me niet konden helpen, en dat 
ik contact op moest nemen met 
het Gooise Natuur Reservaat. 
Die gaf met het volgende ant-
woord: ‘In onze natuurgebieden 
wordt niet gejaagd. De knallen 
komen waarschijnlijk uit de pol-

der. Wij kunnen u dus niet ver-
der helpen in deze. ’Ik heb het 
hierna even laten rusten, maar 
de knallen komen om de zoveel 
tijd weer terug. En de laatste 
maand is het echt iedere och-
tend raak. Op 6 en 7 mei werd 
ik weer wakker van knalgelui-
den rond 5:30 en 5:52 uur. De 
gemeente antwoordt na twee 
eerdere meldingen op 11 mei: 

‘Ik heb uw bericht doorgestuurd 
naar de omgevingsdienst en 
het meldpunt veiligheid en leef-
baarheid’. En nu het antwoord 
afwachten. Dat ben ik aan het 
doen en ondertussen dacht ik: 
misschien dat iemand die deze 
zoektocht leest me kan helpen.

Louise Bergen, Loosdrecht

   

Woonakkoord Gooi en Vechtstreek 11 mei 2021
Ingezonden brief

Deze maand hebben de instan-
ties in onze regio een geza-
menlijk woonakkoord afgeslo-
ten. Vanaf nu tot 2040 komen 
er 11.500 woning bij, waarvan 
2.875 sociale huur, 1.500 in 
het middenhuursegment. In de 
regionale Huisvestingsverorde-
ning van Gooi en Vechtstreek 
staan er anno 2019 ca. 35.000 
ingeschreven woningzoeken-
den voor de per jaar ca 1.500 
vrijkomende woningen. Vol-

gens het RIGO rapport van 19-
5-2020 bleek er in de plancapa-
citeit voor Gooi en Vechtstreek 
in 2020 ineens 18.730 wonin-
gen te worden opgeleverd, het-
geen in 2019 nog 9.720 was. 
Blijkbaar zijn er in het nieuwe 
woonakkoord ineens duizen-
den woningen minder ( nodig?) 
opgenomen. Het woonakkoord 
maakt ook een verwijzing naar 
het bevolkingsprognoseonder-
zoek NH 2019 – 2040. Wat 

opvalt is dat er binnen de re-
gio G&V per 2019 ca. 42.500 
jongeren tot 15 jaar zijn en dat 
dit aantal oploopt tot 46.200 in 
2040 ( plus 9%). In de komen-
de 20 jaar zullen deze jongeren 
dus ook in aanmerking willen 
komen voor zelfstandige woon-
ruimte. Tot 2040 komen er ook 
nog ca. 22.100 ouderen bo-
ven de 65 jaar bij (plus 40%). 
En krimpt het aantal tussen 15 
en 65 jaar met 5.600 inwoners 

( min 4% ).Er worden in het 
woonakkoord ook nog concreet 
twee projecten in Wijdemeren 
omschreven op pag. 26, zijnde: 
Groenewoud in Kortenhoef met 
70 woningen en Ter Sype ook 
met 70 woningen. Op pag. 5 
wordt verwezen naar de woon-
ruimteverdeling plancapaciteit. 
Voor Wijdemeren worden hier 
in totaal 1.727 nieuwbouw-
woningen vermeld, waarvan 
1.057 grondgebonden en 670 

appartementen. Vastgesteld in 
bestemmingsplan 100, in voor-
bereiding 954 en 636 potentieel 
en 37 onbekend. Waar precies 
en hoe op welke locaties wordt 
wellicht nog een behoorlijk 
puzzel en gesteggel. Het klinkt 
prachtig en leest lekker, maar 
volgens mij lost het de woning-
nood in onze gemeente en re-
gio niet op.

Ton Koster

Onze les van deze coronacrisis? Dat wij onze klanten veel beter 
van dienst kunnen zijn als de winkel op afspraak geopend is. 
Met afspraak zorgen wij dat een vakkundige medewerker direct 
na binnenkomst beschikbaar voor u is. Deze verkoper heeft 
vervolgens alle tijd voor u. Daarom blijft de winkel alleen op 
afspraak geopend.  

Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan 
kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe in huis 
heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn 
wij op allerlei manieren bereikbaar. U kunt met ons 
(video)bellen, mailen of appen. Verder bent u niet 
alleen op afspraak van harte welkom in onze winkel, 
maar kunnen wij ook bij u thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een 
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice.  Dat 
is helemaal prettig als u meerdere producten in 
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie 
overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons  zowel 
in de winkel als bij u thuis aan de coronamaatregelen. 

Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest, 
wij luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. 
Vaak is er meer mogelijk dan u denkt!  
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren 
op de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een 
greep uit ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten 
op voorraad hebben, nodigen we u van harte uit contact 
met ons te zoeken. Dat kan op de manier die bij u past. Wilt 
u de apparaten in de winkel bekijken, dan vragen wij u om 
telefonisch een afspraak te maken. 

Op afspraak bent u welkom!



Woensdag 26 mei 2021
11

Nieuwe Democratie Wijdemeren is er echt voor iedereen
Ingezonden brief

De niet-onderbouwde nood-
zaak voor woningbouw is 
steeds onderstreept door 
DorpsBelangens wethouder 
De Kloet. Er zouden 1000 
woningzoekenden zijn in Wij-
demeren. Het tegendeel is 
bewezen uit rapporten van 
o.a. de MRA. Zie mijn eerde-
re opiniestukken over deze 
‘woningnood’. Ook ambtena-
ren ontkennen ( tot nog toe) 
mijn harde conclusies niet: het 
gaat om een onbekend aantal 
dak- en thuislozen en ZZP- ers 

met aflossingsproblemen. Plus 
maar 98 woningzoekenden so-
ciale huur, plus 104 50+’ers, die 
misschien wel willen verkassen 
naar iets kleiners. Die pakweg 
200 woningzoekenden brengt 
Nieuwe Democratie bij elkaar 
in het Burgerinitiatief Wij Willen 
Wonen Wijdemeren. 86 meld-
den zich, waar blijft de rest? 
Contactformulier even invullen 
svp op www.nieuwedemocra-
tiewijdemeren.nl. DorpsBelan-
gen noemt een plan van 75 
inwoners voor een betere invul-

ling van de Polder Kortenhoef, 
luchtfietserij zonder de recente 
bijgestelde plannen überhaupt 
te kennen, want ze zijn nog 
niet openbaar ! Dit toont aan, 
dat men in tegenstelling tot hun 
ingezonden brief van vorige 
week er niét is voor iedereen 
en ogenschijnlijk het partij- 
(=wethouders) belang voor-
rang geeft. Dan de wederom 
steeds maar herhaalde onjuist-
heid dat de provincie onze dor-
pen op slot heeft gezet: ook dit 
is een verkeerde voorstelling 

van zaken. In maart/april 2019 
ontbrak Wijdemeren compleet 
toen projecten als Zuidsingel, 
Nederhorst den Berg Noord 
en ter Sype hadden kunnen 
worden opgenomen als uitzon-
dering op de Bijzonder Provin-
ciaal Landschap regel. Dankzij 
de Regio Gooi en Vechtstreek 
in haar uppie kwam de vuil-
belt Groenewoud er wél in te 
staan. Ik ontdekte dit namens 
Nieuwe Democratie Wijdeme-
ren via een WOB-procedure 
die verborgen bewijsstukken 

bij Noord-Holland boven water 
tilde. Wijdemeren zette zichzelf 
dus op slot! Onder verantwoor-
delijkheid van dezelfde wet-
houder van DorpsBelangen. 
Mensen, laat je niet foppen 
door dit ‘politieke’ spelletje van 
de voorzitter van deze lokale 
partij, die glashard beweert er-
voor iedereen te zijn.

W. van Oudheusden

   

Voor iedereen, maar niet voor ons?
Ingezonden brief

‘DorpsBelangen is er voor ie-
dereen’ lazen we blij verrast 
vorige week in dit blad. Een 
veelbelovende titel die we 
graag met beide handen willen 
aanpakken. Wij hebben die er-
varing tot op heden helaas nog 
niet. Wij, omwonenden van ’t 
Laantje in Loosdrecht, hebben 
diverse malen via inspreken 
en andere kanalen onze me-
ning kenbaar gemaakt over de 

plannen voor ‘t Laantje. Onder-
tussen gaat de besluitmachine 
door. Onze bezwaren zijn nu 
officieel ingestuurd dus we wil-
len graag dat DB ook onze be-
langen hoort, en meeweegt al-
vorens een giga flat van 100m 
lang en 15m hoog pal voor onze 
woningen wordt neergezet 
waar voorheen slechts 2 villa’s 
stonden. We zijn geen nee-roe-
pers en blèrders zoals de heer 

Van den Brink inwoners labelt. 
We willen gewoon gehoord en 
vertegenwoordigd worden. En 
niet zoals uw wethouder De 
Kloet ons duidt in zijn gedicht 
bij de Participatienota. Toen 
kregen de inwoners het label 
dilettant en querulant, waar de 
wethouder tot op heden nog 
steeds geen excuus voor heeft 
gemaakt. Dat DB de discussie 
gedegen zou aangaan, is dus 

volstrekt onjuist. De heer Van 
den Brink is kennelijk verbaasd 
dat de 1000 woningzoekenden 
zich stil houden in de discussie. 
Welnu: die zijn er bij lange na 
niet. Die mantra van 1000 wo-
ningzoekenden wordt te pas en 
te onpas uit de kast gehaald, 
maar er is nooit enig bewijs 
voor geleverd. We hopen dat 
DB de geschreven woorden 
van de heer Van den Brink 

waarmaakt met daden. Bou-
wen is goed maar het moet wel 
in proportie zijn, i.p.v. doordruk-
ken zoals het tot nu toe gaat. 
We overwegen dit moment ge-
sprekken met alle fracties, op-
dat er een gedegen discussie 
aangegaan kan worden – bin-
nenkort wellicht meer.
Namens veel omwonenden 
van ‘t Laantje: Henk van Aerle 
en René Hertoge

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl
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HOME.NLdbDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘
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Tiny Beemsterboer, Chef 
Gezelligheidszaken in Anke-
veen

Ruim dertig jaar geleden, het 
was in het Wapen van An-
keveen, besloot de geboren 
Ankeveense Tiny Beemster-
boer-Koster, samen met enke-
le dorpsgenoten dat het dorp 
gezelliger moest worden. En 
volgens de wetten van Tiny 
wordt het niet vanzelf gezel-
liger. Daar moet je wat aan 
doen. Dus richtte ze met twee 
andere vrouwen de Ankeveen-
se Sociëteit op, met de simpele 
doelstelling: elkaar ontmoe-
ten. Praktisch gesproken: elke 
maand, negen keer per jaar, 
een bijeenkomst: een avondje 
uit eten, een feestavond, een 
lezing en dergelijke. De soci-
eteit vierde onlangs haar 31e 
verjaardag. In die periode zat 
Tiny ook verder niet stil.

Mobiel podium
Zo moest er op een zeker mo-
ment in Ankeveen een nieuwe 
muziektent komen. Tiny ‘toetert 
een beetje mee’ in de fanfare, 
haar man Henk ‘speelt echt’. 
De traditionele muziektent liet 
het leven, maar er kwam ge-
lukkig een gemeentelijk budget 
voor een alternatief. ‘Samen 
met een vriendin heb ik toen 
actie gevoerd voor een nieuwe 
muziektent vlakbij de ijsbaan, 
maar vergeefs. En zo hebben 
we wel meer plannen bedacht. 
Uiteindelijk kwam er schot in 

toen de laatste winkel – een 
kruidenier – uit Ankeveen ver-
dween. Een duidelijke verlie-
spost op het gebied van on-
derlinge contacten. Toen heb 
ik voorgesteld een markt op te 
zetten. Dat gaat niet zomaar, 
maar we kregen de steun van 
het toenmalige gemeentebe-
stuur, dat ons er ook aan her-
innerde dat er nog altijd budget 
klaar lag voor de muziektent. 
We zijn toen met een groepje 
naar Duitsland gegaan om een 
mobiele muziektent te bekij-
ken. Die zag er prachtig uit. De 
tent ligt nu opgeslagen in een 
container op de parkeerplaats 
waar ook de markt is. Helaas 
is het mobiele podium al zes 
jaar niet meer gebruikt. Het is 
zwaar materiaal en ’t is niet zo 
gemakkelijk om er vrijwilligers 
voor te krijgen. Vrijwilligers 
staan hier overigens in het al-
gemeen wel klaar als het om 
klussen gaat. Voor het mee-
draaien in een bestuur zijn ze 
veel moeilijker te vinden. Daar 
maak ik me soms wel zorgen 
over.’

Boegbeeld markt
Officieel is Tiny secretaris van 
Bruisend Ankeveen, de stich-
ting die de zaterdagmarkt or-
ganiseert, maar in de praktijk is 
zij vooral het boegbeeld van de 
markt, die vanaf 2005 bestaat. 
‘Het is een groot succes, we 
hoefden niet lang te zoeken 
naar ondernemers die interes-
se hadden. De markt is iedere 
zaterdagochtend van 08.00 
tot 12.30 uur. Afgezien van de 
verkopers is de markt volledig 
het werk van vrijwilligers, tot 
de marktmeester aan toe. Zelf 
ben ik ook elke zaterdagoch-
tend op de markt, ook in deze 
coronatijd. Ik neem koffie mee 
voor de ondernemers en zorg 
ervoor dat ik voeling houd met 
de mensen die er werken, ko-
pen of voor de gezelligheid op 
een bankje zitten. Hopelijk gaat 

binnenkort het nieuwe koffie-
huis op de markt open. Want 
dan krijgt de markt ook weer 
een terrasfunctie.’

Verzamelen
Tiny hoopt dat met het groeien-
de aantal ‘nieuwe Ankeveners’ 
de betrokkenheid bij de dorps-
gemeenschap groot zal blijven. 
Ze heeft zich ook daarom op 
haar nieuwste klus gestort: 
het ontsluiten van en vertellen 
over het Ankeveense verleden. 
‘Al eerder was ik betrokken bij 
het Ankeveense smoelenboek, 
wat een prachtig boek is ge-
worden met alleen maar foto’s 
van Ankeveense inwoners. Ik 
heb toen al die foto’s gescand. 
Best een klus. Hierdoor had ik 
ook veel contact met Jan Veen-
man, de Ankeveense dorpshis-
toricus. Hij maakte zich zor-
gen over het behoud van zijn 
archief. Ik heb in overleg met 
hem een groot deel daarvan 
gedigitaliseerd. Dat was maar 
goed ook, want hij overleed 
plotseling in 2014. Zelf was 
ik ook al een verzamelaar. In-
tussen heb ik alle Ankeveense 
straten met hun geschiedenis 
aardig in beeld en hoop ik, met 
gebruikmaking van al dit ma-
teriaal, presentaties te kunnen 
gaan doen.’

Altijd een feestje
Tiny is bijna 77 jaar en wil met 
haar man Henk nog wel de no-
dige tijd blijven wonen in hun 
vertrouwde huis dat uitkijkt op 
de Stichtse Kade. Hun jongste 
zoon werd onlangs vijftig. Hij 
is zwaar verstandelijk gehan-
dicapt. Tiny en Henk maakten 
er op zijn woonplek iets moois 
van. Met een levensgrote Abra-
ham. Plantjes voor het perso-
neel. En taart. Een dag later, 
thuis, dezelfde Abraham en 
een grote opblaastaart voor het 
huis. Tiny: ‘Ja, ik probeer van 
alles een feestje te maken’.

Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? 
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u, 
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

OVERGEWICHT TE LIJF OVERGEWICHT TE LIJF 
Nu écht! Samen met ZohealthyNu écht! Samen met Zohealthy

Meld je direct aan via www.zohealthylife.nlMeld je direct aan via www.zohealthylife.nl

√   Kwaliteitsprogramma
√   Team van ervaren professionals
√   Volledige vergoeding door zorgverzekeraarsVolledige vergoeding door zorgverzekeraars

Wil jij blijvend gewicht
verliezen? 

NIEUWE GROEP in Loosdrecht START IN JUNI!
Cool (coaching op leefstijl) programma

‘Overgewicht te lijf’

- kleine stapjes 
- duurzame gedragsverandering
- meetbare verbetering in jouw leefstijl
- zelf bewust en gezond kiezen wat bij jou past

GRATIS! Volledig vergoed vanuit basisverzekering
voor deelnemers met BMI>30 of

BMI>25 + gerelateerd gezondheidsrisico

bij FysioHolland, Nootweg 27A, LOOSDRECHT

meer info: www.dominiqueleefstijlcoach.nl
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Rust, element der natuur
Door: Tamara Overbeek

Wind en water. De elementen 
van de natuur die we in Neder-
land bijna dagelijks mogen trot-
seren. Meestal gaan we ze uit 
de weg. Maar vorig jaar zocht 
ik ze bewust op, samen met 
mijn gezin. In een kano. Op de 
Kortenhoefse Plassen. Ik wilde 
mijn man en kinderen graag de 
schoonheid van deze plassen 
laten zien. Eigenlijk wilde ik het 
ze laten beleven. Want als je 
met een kano door het doolhof 
van smalle slootjes glijdt, de 
golven op de weidse plassen 
trotseert, laverend door een 
bloemenzee van waterlelies en 
een vrolijk vogelconcert op de 
achtergrond, is dat écht een be-
levenis. Tegelijkertijd straalt het 
gebied een enorme rust uit. Die 
rust is mede te danken aan het 
ontbreken van lawaaiige mo-
toren. De Kortenhoefse Plas-
sen zijn een van de weinige 
plassen in dit gebied waar het 
verboden is voor motorboten. 
En dit komt niet alleen de rust 
ten goede, ook het onderwa-
terleven profiteert hiervan. Een 
schroef kan aardig wat schade 
toebrengen aan waterplanten. 
Bovendien laat een schroef de 
onder water gelegen veenbo-
dem opwervelen, waardoor het 
water troebel wordt. Ook daar 
hebben waterplanten onder te 
lijden, terwijl ze juist zo’n goed 
werk doen. Ze nemen namelijk 
voedingstoffen op zoals stik-
stof en fosfaat. Dat is heel gun-

stig, want daar hebben we in 
natuurgebieden al snel te veel 
van. Daarnaast is het toch eeu-
wig zonde als het gebrul van 
je motor de magische klanken 
van de rietzanger en kleine 
karekiet overstemt? Het zach-
te snorren van de snor? Of de 
hoge noten van de rietgors? 
Vooral in de vroege ochtend 
in het voorjaar nemen al deze 
kleine rietvogels deel aan een 
uitbundig vogelconcert waarbij 
de één nog harder zingt dan 
de ander. De vogels zingen zo 
vroeg, omdat het nog te donker 
en koud is om naar voedsel te 
zoeken. Bovendien is het nog 
lekker stil en is de lucht vochtig 
met een goede akoestiek. De 
vogels zingen om een partner 
te vinden en ze roepen naar de 
buren om hun territorium aan te 
geven. Maar je hoort hier niet 
alleen rietvogels. In de struiken 
en bomen zitten ook spechten, 
boomkruipers en de koekoek. 
Een heel divers gebied dus 
waar onze kanoroute je door 
dicht moerasbos leidt, langs 
rietkragen en onder bruggetjes 
door. En als je armen moe wor-
den, rust je even uit op één van 
de kano-aanlegplaatsen. Even 
je benen strekken. Daar aan-
gekomen zei mijn dochter: “Ah 
fijn, even pauze.” En dat is wat 
we regelmatig nodig hebben in 
het leven: pauze. Oftewel rust. 
En dat vindt je in de natuur. 
Daarom zou ik rust graag toe 
willen voegen als element der 
natuur.

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein. Deze keer 
waren we voor het winkelcentrum aan de Nootweg in Loosdrecht met de stelling: Het alcoholverbod bij 

de Porseleinhaven zal de overlast door jongeren terugdringen.

Door: Karin Wesselink

Fred Faase (78)
“Ik hoop het wel! En dan heb 
ik nog wel een paar plekken 
waar het mag worden inge-
voerd, bijvoorbeeld op het 
veldje dichtbij mijn huis. En 
bij het Lindeplein, bij de vijver. 
Want daar zitten ze ook op de 
bankjes. Ze maken er overal 
een klerezooi van, ik zie vaak 
bierflesjes en blikjes liggen. En 
als je langsloopt, geven ze een

grote bek. Als ze een slok op 
hebben, durven ze wel. Wie 
het zijn en waar ze vandaan 
komen? Geen idee, ze heb-
ben geen naambordjes bij. Ik 
heb trouwens nog nooit een 
wijkagent gezien, of boa’s of 
gewoon de politie. Dus hoe ze 
dit verbod gaan controleren? 
Geen idee. Zelf een gesprek 
aangaan, doe ik niet. Ik kijk 
wel uit. Daar schiet je niks mee

op. Waarschijnlijk vervelen ze 
zich gewoon, maar dat snap ik 
niet. Ze hebben toch hun com-
puters en tablets? Ik verveelde 
me vroeger nooit.”

Lotte (12) (zwarte jas) en 
Sanne (16)
Sanne: “Ik denk dat het ’t pro-
bleem verplaatst. Dat ze ande-
re plekken gaan opzoeken om 
te gaan drinken.”

Lotte: “Bijvoorbeeld op een 
plek waar geen mensen wo-
nen en niemand het ziet.”

Sanne: “Op een boot of op een 
eilandje op de plas. Ik drink 
zelf geen alcohol en in mijn 
vriendengroep drinken ze niet 
om dronken te worden. Dan 
blijft het ook gezellig.”

Lotte: “Het is wel meer gewor-
den sinds corona. Dan kunnen 
ze niet in grote groepen bij el-
kaar thuis afspreken.”

Sanne: “Bij ons in de wijk ko-
men jongens samen die met 
z’n allen gaan roken op het 
voetbalveld. Dat zorgt niet 
voor overlast, maar ik vind het 
ook niet prettig. ’s Avonds durf 
ik er niet langs te fietsen. Dan 
neem ik een andere route.”

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara OverbeekHet woord aan Wijdemeren
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Eindexamens 
WIJDEMEREN
De eindexamens zijn volop 
aan de gang. Spannende tij-
den voor de middelbare scho-
lieren, vooral na alle corona-
maatregelen. Dagelijks fietsen 
honderden jonge Wijdemeer-
ders vanuit Nederhorst den 
Berg, Ankeveen, Kortenhoef, 
‘s- Graveland en Loosdrecht 
naar Weesp, Bussum, Breu-
kelen. Maar verreweg de 
meesten naar Hilversum. De 
jongelui houden de moed erin 
en moedigen elkaar aan met 
teksten op het fietspad (Sas-
kia Luijer).

ANWB AutoMaatje 
Start weer met sociale ritten

WIJDEMEREN
De nieuwe versoepelingen 
van de coronamaatregelen 
maken het mogelijk om ook 
weer ritjes te plannen voor be-
zoek aan bijvoorbeeld familie, 
de supermarkt of bibliotheek. 
Voor de veiligheid van onze 
vrijwilligers en deelnemers 
blijven we wél vasthouden 
aan het algemene corona-
protocol. Iedereen draagt een 

mondkapje in de auto en de 
deelnemer neemt plaats op 
de achterbank, schuin achter 
de vrijwilliger. Een vaccina-
tie is geen uitzondering. Bent 
u verminderd mobiel en wilt 
u gebruik maken van ANWB 
AutoMaatje? U kunt maximaal 
twee dagen van tevoren een rit 
aanvragen. Bel naar 035 694 
74 55, op werkdagen bereik-
baar tussen 10:00u en 13:00u.

Meer info? orec.nl

WORD WEER 
FIT MET EGYM
BIJ OREC
Effi ciënt en veilig
In 30 minuten fi t en vitaal
Onder begeleiding

6 WEKEN 
ONBEPERKT
VOOR € 69,95

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl
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Helpt u mee Sypesteyn 
in stand te houden
LOOSDRECHT
Van 28 mei tot en met 5 
juni a.s. doet kasteel- mu-
seum Sypesteyn in Loos-
drecht mee aan de jaar-
lijkse actie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds brengt mensen en 
ideeën samen om cultuur en 
natuur te laten leven. Dankzij 
vele donaties kan het Cultu-
reel Erfgoed behouden blij-
ven. De collecte is dit jaar 
voor de tweede keer mobiel; 
via appjes, mailtjes en social 
media. In totaal collecteren 
1182 organisaties in het hele 
land. Kasteel-museum Sy-
pesteyn voert actie voor het 
voortbestaan van het kasteel. 
Het kasteel geeft een unieke 
blik in de wereld van Jonkheer 
Henri van Sypesteyn (1857-
1937). Het gebouw, de mooie 
historische tuin en de collec-
tie – waaronder het beroemde 

Loosdrechts porselein – dom-
pelen u onder in de wereld 
van Henry van Sypesteyn. 
De inrichting van het museum 
is nog grotendeels zoals de 
jonkheer het in de jaren ‘30 
achterliet. Helpt u ons de ‘Pa-
rel van Loosdrecht’ in stand te 
houden? Vanaf vrijdag 28 mei 
a.s. kunt u via de QR code op 
de website www.sypesteyn.nl 
doneren. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

   

Dierenweide Zonnehoeve
LOOSDRECHT
Veel mensen hebben tij-
dens de lockdown de na-
tuur (her)ontdekt.. Zo is 
ook het terrein van Zon-
nestraal het Loosdrechtse 
bos een trekpleister ge-
worden. De naam Loos-
drechtse bos doet haar 
naam nu echt eer aan. Vele 
Loosdrechters maken een 
wandeling door het bos.

Er is echter nog een trekpleis-
ter namelijk de dierenweide 
Zonnehoeve. Veel kinderen 
en ouders genieten van de 
dieren. Helaas is ook de die-
renweide in verband met de 
coronaregels gesloten ge-
weest. Veel ouders maken 
nog wel gebruik van het klei-

ne speeltuintje bij de dieren-
weide. Dit geeft voor de kin-
deren een enorme afleiding. 
De vele vrijwilligers hebben 
echter niet stil gezeten en zijn 
druk geweest met het voeren 
van de dieren en het opknap-
pen van de dierenweide. Om 
alles veilig te maken is het 
oude hout uit de bomen ge-
haald zodat iedereen de die-
ren, vrijwilligers en bezoekers 
weer veilig rond kan lopen. Er 
zijn wat schaapjes herplaatst 
en er zijn wat geitjes bij ge-
komen. De laatste aanwinst 
is Truusje een Shetland pony 
(zie foto van Julian v.d. Hoek) 
Op Eerste Pinksterdag is de 
dierenweide weer open ge-
gaan en kan men nog meer 
van de dieren genieten.

De bibliotheek gaat weer open

REGIO
Op donderdag 20 mei gaan 
de bibliotheken van Biblio-
theek Gooi en meer weer 
open

We zijn ontzettend blij dat we 
onze gasten onder een aantal 
voorwaarden weer mogen ont-
vangen. We hebben ze gemist 
in onze vestigingen. Ook al 
hebben we er gelukkig nog ve-
len gezien tijdens een afhaal- 
of bezorgmoment, we zijn blij 
dat we de deuren weer verder 
mogen openen voor bezoe-
kers. Zo kunnen zij weer zelf 
rondsnuffelen tussen de boe-
ken en kunnen we veel studen-

ten en ZZP’ers weer blij maken 
met een werkplek. Ook kunnen 
we weer onderdeel van de dag-
besteding – met een krantje, 
praatje of een tijdschrift – voor 
velen zijn.

Comfortabonnement
Omdat we dit moment niet zo-
maar voorbij willen laten gaan 
hebben we een fantastische 
openingsaanbieding voor ie-
dereen die de rest van het jaar 
boeken en andere materialen 
wil  komen  lenen.  Voor  maar
€ 15,00 ben je de rest van 2021 
lid van de bibliotheek, met een 
Comfortabonnement. Voor de-
genen die nog liever even thuis 

willen of moeten blijven, blijven 
we tassen bezorgen, ook kun je 
nog steeds een verrassingstas 
komen afhalen.

Onze openingstijden zijn weer 
bijna helemaal zoals voorheen, 
enkele kleine uitzonderingen 
daargelaten. Kijk voor een be-
zoek altijd even op onze web-
site voor de meest recente 
informatie en de regels: www.
bibliotheekgooienmeer.nl We 
hopen ook snel weer te begin-
nen met de spreekuren en digi-
vaardigheidscursussen. Daar-
over berichten we snel meer.

   

Kom naar de Weggeefwinkel
LOOSDRECHT
Per 1 juni gaat de Weggeef-
winkel ‘Wijde Meer voor 
Minder’ in het 3- Luik dicht 
(Lindeplein). Initiatiefnemer 
Petra van den Ham nodigt 
u uit om eens langs te ko-
men.

De winkel werd officieel geo-
pend op 10 september 2018. 
De parterre is geheel gevuld 
met kleding, pannen, servies, 
kinderspeelgoed, lampen, 
huishoudelijke spullen, enzo-
voort. De allerlaatste uitgifte is 
op maandagmiddag 31 mei. 
“Wij geven alleen weg, niets 
is te koop”, vertelt Petra. “Er is 
een ruime keuze voor elk wat 
wils voor mensen die horen bij 
de doelgroep die wel een extra 
steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken.” Als er spullen overblij-
ven gaan ze naar goede doe-

len, zoals Kringloop Sherpa, 
Babydoel Kortenhoef, Sinter-
klaasproject Loosdrecht en de 
Kledingbank Kortenhoef.

Nu de Loosdrechtse weggeef-
winkel gaat sluiten, is dat niet 
meteen het einde der tijden. 
Voor kleding kunt u terecht bij 
de Kledingbank Kortenhoef in 
de Dobber aan de Kerklaan 
(di./ wo./ do: van 10-15 uur). 
Cliënten van de Voedselbank 
mogen er 1x per maand gratis 
winkelen, op vertoon van de 
kaart. Vide, de Kringloopwin-
kel aan de Nootweg heeft ook 
een groot assortiment tweede-
hands- artikelen.

Of ga de eerste zaterdag van 
de maand naar de Thousand 
Hillkerk aan de Neuweg te Hil-
versum, je mag per persoon 
1 Bigshopper vullen. Voorts 

staan er op Facebook tal van 
weggeefhoeken, o.a. via de 
FB-pagina ‘Inwoners van Loos-
drecht’. Bij Versa Welzijn staat 
informatie die je op weg kan 
helpen. Ook kun je een steun-
tje in de rug krijgen via Stichting 
Leergeld, het Cultuurfonds en 
het Jeugdfonds voor sport en 
spel.

Bedankt
Petra wil namens het vrijwilli-
gersteam ‘iedereen bedanken 
die wel vertrouwen in ons heeft 
gehouden door middel van 
spullen in te brengen’.

Kom eens rondneuzen naar de 
schappen vol met spullen, mis-
schien zit er iets tussen wat u 
kunt gebruiken.

De spullen die over blijven gaan 
naar diverse goede doelen.
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VOOR DE BASIS NAAR LOOSDRECHT
RADING 146

Kipdijenfilet
naturel of 
gemarineerd
pak ca. 500 gram

Sperziebonen
los

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

SPAAR VOOR
GRATIS
BOWLS
& MORE& MORE

Bij elke €5,- een spaarzegel!

KIP

 4.99 

3.00
500 GRAM

Sperziebonen
1.00

500 GRAM

Optimel zuivel
alle varianten uit de koeling
beker 450/500 ml of literpak

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting bij aankoop van 2 producten naar keuze.

van  2.36
voor 1.18

-  3.14
-  1.57

1+1
gratis*

Voorgebraden hamburger, 
kipschnitzel, kipsaté schnitzel, 
kip cordon bleu, koteletto, 
boeren gehaktschnitzel of 
zigeuneur gehaktschnitzel
pak 2 stuks

KIP
VARKENS-
VLEES

 6.36  7.96 

5.00
4 PAKKEN

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers


