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Wijdemeren klaar 
voor EK?
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
11 juni is het dan zover; het 
EK Voetbal gaat van start 
en viert zijn 60-jarig jubile-
um. Het toernooi heeft een 
jaar vertraging opgelopen 
door de coronacrisis, maar 
deze zomer zullen de wed-
strijden dan toch doorgang 
vinden.

De wedstrijden worden ge-
speeld in 11 verschillende 
landen. Dit is bijzonder, want 
normaal gesproken wordt het 
EK in 1 of maximaal 2 landen 
gehouden. In de Johan Cruijff 
Arena worden 4 wedstrijden 
gespeeld en het stadion zal 
oranje kleuren, net zoals de 
rest van het land. Hoe staat het 
ervoor met de oranjegekte in 
Wijdemeren?

De cafés
Op veel terrassen van cafés 
uit de omgeving wapperen de 
oranje vlaggetjes al en hangt 
de Nederlandse vlag uit. On-
danks dat de horeca volgens 
de huidige regels rondom de 
coronapandemie geen grote 
schermen mag ophangen om 
de wedstrijden op te vertonen, 
zorgt de oranjeversiering toch 
voor een gezellige sfeer.

Bij Sportcafé De Blijk in Neder-
horst den Berg pakken ze uit: 
“We willen zoveel mogelijk de 
sfeer uitdragen ondanks dat 
we niet zoals gewoonlijk met 
z’n allen wedstrijden kunnen 
kijken” zegt Nick Blom. De Blijk 
hoopt, net zoals andere cafés, 
dat ze uiteindelijk grote scher-
men mogen ophangen. “We 
hebben hier als sportcafé al 6 
jaar naar uitgekeken en zodra 

we groen licht krijgen, halen we 
de schermen tevoorschijn!”.

In Kortenhoef lopen ze er ook 
al in het oranje bij. Het Wapen 
van Kortenhoef kleedt zelfs 
haar bezoekers aan en eige-
naresse Janice van Beuse-
kom loopt met haar vrolijkste 
gezicht rond. Café Zomerlust 
heeft het hele terras versierd 
en zal in de loop van de week 
nog verder uitpakken.

Bij het Wapen van Ankeveen 
hebben ze met de vaste gas-
ten van de kroeg een voet-
balpoultje gestart om de EK 
saamhorigheid vast te houden. 
Omdat de horeca sinds afgelo-
pen zaterdag 5 juni weer bin-
nen open mag, staat Gerben 
Bos te popelen om iedereen 
weer te ontvangen. “Een echt 
oranjecafé zullen we dit jaar 
niet worden, maar we maken 
er het beste van.”

De voetbalclubs
Bij SV Loosdrecht zijn ze altijd 
al in het oranje gehuld, afge-
lopen zaterdag vierden zij de 
start van de Regiocup. Zij kij-
ken ook uit naar het EK met 
het ‘grote oranje’. Het terrein 
en de kantine van de club zijn 
versierd met oranje vlaggetjes. 
“Door de coronamaatregelen 
kon heel lang niks en nu ma-
ken we er een feestje van. Het 
is mooi om te zien dat het voet-
bal weer op gang komt” zegt 
Jur Koetze, jeugdvoorzitter van 
SV Loosdrecht. Wedstrijden op 
groot scherm vertonen kan ook 
nog niet in de sportkantines 
helaas. SV ‘s-Graveland had 
dit graag willen doen, net zoals 
ze deden bij het WK vrouwen-
voetbal. Bij ASV vinden ze het 
niet zo erg dat de kantine niet 
opengaat voor de wedstrijden, 
voorzitter Dick Blom gunt het 
de horeca in het dorp ook wan-
neer het weer mag.

Onder de bewoners van Wijde-
meren leeft het EK nu nog niet 
echt, maar dat zal ongetwijfeld 
komen wanneer Nederland op 
13 juni zijn eerste wedstrijd 
speelt.

 Foto: SV Loosdrecht 
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De kajak met de unieke trapaandrijving
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Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis waardebepaling
en verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

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

Zonnige tijden voor de verkoop van
uw woning! NVM-hulp nodig?



Woensdag 9 juni 2021
2

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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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

• 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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

Sophie’s scharrel eisalade
De lekkerste!

Bakje
200 gram

€ 2,50
Hele week t/m 17 juni:

Super Kogelbiefstuk
Varkenshaas saté

100 gram

100 gram

€ 3,50
€ 1,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

vrijdag 11 en zaterdag 12 juni:

Hamburgers | Slavinken | 
Rundervinken | Schnitzels 4 halen 3 betalen!

maandag 14 en dinsdag 15 juni:

Iedere woensdag GEHAKTDAG /
Iedere donderdag BIEFSTUKDAG

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Dat is het lekkere 
van

Albert Heijn!

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Lunch, koffi e, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed

derading.nl, Rading 1B, 
Loosdrecht 

Toe aan een fris 
geschilderd huis? 

Maak kennis met onze
mogelijkheden. 035-2340067

www.vittoria-schilders.nl 

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl
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Kantelpunt voor Wijdemeren
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het college van de ge-
meente Wijdemeren stelt 
voor om voor de rest van 
het jaar prioriteiten te stel-
len in de acties en ambi-
ties, plus om € 415.000 toe 
te voegen aan het budget 
voor inhuur van personeel. 
Dit moet de ambtelijke or-
ganisatie ontlasten, omdat 
door corona de werklast 
en -druk te hoog is opge-
lopen. Voor een structure-
le oplossing lijkt er echter 
meer nodig te zijn dan dat.

Donderdag 3 juni sprak de 
commissie bestuur en midde-
len over het voorstel. Eind ja-
nuari had burgemeester Crys 
Larson al gemeld dat de orga-

nisatie op de top van haar kun-
nen zit. De impact van corona 
op de ambtelijke organisatie is 
groot. Het is tot nu toe nog ge-
lukt om de dienstverlening aan 
inwoners, ondernemers en in-
stellingen op peil te houden, 
maar de rek is eruit. Ingrijpen 
is noodzakelijk. Er moeten 
keuzen gemaakt worden en 
prioriteiten gesteld.

Niet op orde
Gert Zagt verwoordde het 
standpunt van De Lokale Par-
tij en vond het voorstel een 
hoog COVID-gehalte hebben. 
Hij kon zich niet aan de indruk 
onttrekken dat er voordien ook 
al dingen niet op orde waren. 
Daarom zijn er rigoureuzere 
maatregelen nodig dan “een 
beetje poetsen”. Ook Ram 
Lachman (PvdA-GroenLinks) 

haalde aan dat naast corona 
de slagkracht van de organisa-
tie een belangrijke rol speelt. 
Zijn partij is voor een fusie met 
Hilversum en gaat de discus-
sie van de zwakke bestuurs-
kracht opnieuw aan. Voor de 
VVD stelde Sieta Vermeulen 
dat het nog onduidelijk is of er 
sprake is van een structureel 
probleem. Partijgenoot Michiel 
van Balen vond het op finan-
cieel gebied wel tijd voor ‘plan 
B’. Bij het CDA rezen steeds 
meer vragen omdat er in de af-
gelopen vier jaar al meerdere 
momenten zijn geweest waar-
op het aantal fte is verhoogd. 
“Met geld alleen red je het niet, 
er moet een cultuuromslag 
komen” gaf Jan Verbruggen 
aan. Myriam Kooij lichtte toe 
dat D66 er begrip voor heeft 
dat de organisatie mede door 

corona is overbelast. “Er moet 
iets gebeuren.” Ook René 
Voigt (DorpsBelangen) toonde 
zich mild. Hij benadrukte dat 
het geen gemakkelijke taak is 
waar het college nu voor staat. 
Zijn partij heeft vertrouwen in 
de voorgestelde aanpak.

Meer dan corona
“Als we ‘t nu niet invullen, ko-
men we als organisatie stil 
te staan,” verduidelijkte Crys 
Larson de urgentie van het 
voorstel. Ze lichtte toe dat 
Wijdemeren hier niet uniek in 
is. Meerdere gemeenten in 
Nederland hebben aangege-
ven het door corona niet meer 
aan te kunnen. Wel is het zo 
dat daarbij de financiële po-
sitie van onze gemeente veel 
slechter is. De inschatting dat 
de actuele situatie niet alleen 

door corona komt, deelde de 
burgemeester. Na de zomer 
wordt de uitslag bekend van 
het onderzoek dat bureau 
Necker van Naem recent heeft 
uitgevoerd. Dan moet blijken 
welke maatregelen er struc-
tureel nodig zijn voor het op 
peil brengen van de bedrijfs-
voering en dienstverlening. 
Larson wilde niet vooruitlopen 
op de resultaten, maar haar 
onderbuik zei dat de proble-
matiek niet alleen door COVID 
is ontstaan. Op de vraag of 
Wijdemeren als zelfstandige 
gemeente kan blijven bestaan, 
sprak ze licht aarzelend: “Ik 
denk het wel, maar we staan 
wel op een kantelpunt. We 
moeten er echt voor gaan.”

   

Geen huur voor sport en cultuur
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Donderdag 10 juni neemt 
de gemeenteraad een be-
sluit om voor (sport)ver-
enigingen, culturele en 
sociaal-maatschappelijke 
instellingen de huur kwijt 
te schelden voor de peri-
ode van de lockdown. Een 
punt van discussie is de 
bijdrage aan Wonderfeel.

Tijdens de gedwongen sluiting 
konden de genoemde organi-
saties in 2020 circa 9 maanden 
niet op normale wijze draaien. 
Ook het eerste half jaar van 
2021 was dat het geval. Om-
dat in die periode geen vrucht-
gebruik plaatsvond, vindt de 

gemeente het niet reëel om 
huur te vragen. Veel verenigin-
gen en instellingen kunnen het 
tekort immers niet opvangen. 
Zonder de kwijtschelding komt 
hun vitaliteit in het geding.

Voorstel
In grote lijnen wordt voorge-
steld om de huur kwijt te schel-
den voor maatschappelijk 
non-commerciële huurders die 
geen andere inkomsten had-
den. Ook wordt de huur voor 
alle sportverenigingen gecom-
penseerd. Daarnaast wil men 
een eenmalige subsidie ver-
lenen aan drie lokale culture-
le organisaties: De Dillewijn, 
Sypesteyn en Wonderfeel. 
Onder hen wordt op basis van 
hun omzetverlies 17.000 euro 

verdeeld.

Wonderfeel
Bij de bespreking van het 
voorstel in de commissie so-
ciaal-maatschappelijke zaken 
kon alleen de VVD zich er 
volledig in vinden. De overi-
ge partijen hadden toch wat 
vragen over Wonderfeel. Zo 
vond het CDA dit “een vreem-
de eend in de bijt” en vroeg 
De Lokale Partij zich af “of dit 
nu wel de meest noodlijdende 
organisatie was.” Wethouder 
Rosalie van Rijn lichtte toe dat 
het tekort bij Wonderfeel ook 
groot is. Het festival heeft vo-
rig jaar veel kosten gemaakt, 
zonder dat daar inkomsten te-
genover stonden. Wonderfeel 
heeft een subsidierelatie met 

de gemeente Wijdemeren, dus 
deze ondersteuning sluit daar 
goed bij aan. Van Rijns plei-
dooi kon niet alle partijen over-
tuigen. Zij beraden zich nog op 
een definitief standpunt.

Extra acties
Namens DorpsBelangen 
vroeg Patricia IJsbrandy zich 
af of de gemeente niet meer 
zou kunnen doen om de ver-
enigingen weer op de kaart 
te zetten. De inschatting van 
Rosalie van Rijn was dat de 
meeste verenigingen hier niet 
op zitten te wachten. Zij willen 
eerst hun eigen activiteiten 
weer opstarten en niet zozeer 
meedoen aan acties van de 
gemeente. Ratha Alphonse 
(D66) bracht tijdens zijn eer-

ste bijdrage in de commissie 
het idee naar voren om een 
jeugdpaspoort op te stellen. 
Om daarmee jongeren die in 
de coronatijd niet gesport heb-
ben te stimuleren om weer te 
beginnen. Ook daarvan vroeg 
de wethouder zich af of het 
aansloot bij de behoefte van 
de verenigingen. Zij had geen 
signalen opgevangen dat de 
lockdown heeft geleid tot veel 
opzeggingen. Dat het wel een 
leuk plan was, benadrukte 
Margriet Rademaker (De Lo-
kale Partij). Zij stelde voor om 
het idee te bewaren voor de 
toekomst en het op een later 
moment uit te werken.

   

Nanne Roosenschoon nieuwe lijsttrekker D66 Wijdemeren
WIJDEMEREN
Nanne Roosenschoon 
wordt de nieuwe lijsttrek-
ker voor D66 bij de Ge-
meenteraadverkiezingen in 
2022. De leden kozen hem 
unaniem. Roosenschoon 
heeft een ruime politieke 
ervaring. Sinds de start 
van de gemeente Wijde-
meren is hij – naast zijn 
werk als architect – in al-
lerlei rollen actief geweest: 
fractie-assistent, raadslid, 

fractievoorzitter en nu op-
nieuw als lijsttrekker.

Zijn specialiteiten binnen de 
raad zijn ruimtelijke orde-
ning, wonen, verkeer, natuur 
en milieu, duurzaamheid, re-
creatie en toerisme. Nanne 
Roosenschoon bedankt de 
leden voor het in hem gestel-
de vertrouwen. “Ik ben ontzet-
tend vereerd leiding te mogen 
geven aan een hecht, leuk en 
divers team van enthousiaste 

D66ers. Binnen en buiten de 
raad zullen wij ook in de toe-
komst de verbinding blijven 
zoeken met alle partijen en 
ons steeds inzetten voor een 
duurzame, sociale en gezonde 
gemeente.”

D66 heeft op dit moment 2 
zetels in de Wijdemeerse ge-
meenteraad en een wethou-
der. Bij de landelijke verkie-
zingen dit jaar werd D66 de 
tweede partij in Wijdemeren.

Tot slot roept Nanne inwoners 
met sympathie voor D66 op 
om eens kennis te komen ma-
ken. De fractie is altijd op zoek 
naar frisdenkers en -doeners 
om het team verder te verster-
ken. Wees welkom en meld je 
via n.roosenschoon@wijde-
meren.nl !

Bestuur van D66 Wijdemeren
Nanda de Bruin, Myriam Kooij 
en Guido van Gulick
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Wel of geen Second Love?
WIJDEMEREN
Op politiek niveau is er 
weinig draagvlak om in de 
gemeente de reclame van 
Second Love te weren. 
Dinsdag 1 juni sprak de 
commissie maatschappe-
lijke en sociale zaken over 
de kwestie naar aanleiding 
van een brief van de ker-
ken van Loosdrecht.

De bezorgde kerken roepen 
de gemeente op om geen ver-
gunning meer te verlenen voor 
het plaatsen van Second Love 
posters in bushokjes. Zij be-
argumenteren dat de posters 
suggereren dat een heimelijk 
avontuurtje volkomen nor-
maal is en waarvan genoten 
kan worden. Het is, menen zij, 
onacceptabel om dit als maat-
schappelijke boodschap aan 
jonge mensen mee te geven. 
De posters hangen dichtbij 
scholen en bibliotheek en zijn 
24 uur per dag zichtbaar. Ter-

wijl de reclame van Second 
Love op radio en TV niet voor 
negen uur ’s avonds mag wor-
den uitgezonden in verband 
met jonge kijkers.

Geen bijval
Olivier Goetheer ging namens 
De Lokale Partij in gesprek 
met de commissieleden over 
de wensen en mogelijkheden 
om als gemeente te sturen op 
reclame-uitingen in de open-
bare ruimte. Veel bijval kreeg 
hij niet. DorpsBelangen kon 
zich invoelen in de boodschap 
van de kerken, maar stelde dat 
reclame per definitie is om te 
verleiden. De partij vroeg zich 
af of een gemeente daarin 
wel moet betuttelen. Ook D66 
vond het een sympathiek voor-
stel, maar meende dat Wijde-
meren wel andere prioriteiten 
heeft. Daar sloot PvdA-Groen-
Links zich bij aan: laten we ons 
focussen op de kerntaken en 
als kleine gemeente geen be-

leid voeren anders dan de Re-
clame Code Commissie. Vol-
gens CDA mogen meningen 
naast elkaar bestaan, dat is 
juist een groot goed. De VVD 
meldde tenslotte dat het steu-
nen van de oproep niet kan 
omdat de reclame voldoet aan 
alle regels.

Iets goeds doen
“Wij zijn verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte. Daar 
kunnen wij iets goeds voor 
doen,” hield Goetheer vol. De 
Lokale Partij zou bijvoorbeeld 
liever reclame maken voor 
groente en fruit dan voor de 
McDonalds. Afgestemd op de 
ambities, normen en waarden 
van de gemeente. Vergelijk-
baar met Amsterdam die on-
langs de reclame voor fossiele 
brandstoffen in de ban heeft 
gedaan. De DLP’er brengt zijn 
voorstel donderdag 10 juni als-
nog in bij de raad.

   

Voorlopig nog PMD
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het definitieve besluit 
moet donderdag 10 juni 
nog vallen, maar alles wijst 
erop dat de PMD-inzame-
ling wordt verlengd tot in 
ieder geval juli 2026. De 
gemeente kan evt. vanaf 
2023 overgaan op naschei-
ding maar dat kost 6,3 mil-
joen extra in drie jaar.

De gemeente moet binnenkort 
een keus maken voor de af-
valstroom van plastic verpak-
kingen, metalen verpakkingen 
en drinkpakken (PMD). Gaan 
we verder met bronscheiding 
en worden de huidige con-
tracten voor PMD en restafval 
verlengd? Of wordt vanaf 2023 
overgaan naar nascheiding en 
nieuwe contracten. In dat laat-
ste geval kost dit 6,3 miljoen 
euro extra, verspreid over drie 
jaar. Dat komt omdat de con-
tracten voor het inzamelen 
van PMD en restafval niet syn-
chroon lopen. Daarom stelt het 
college voor om de PMD-inza-
meling nu niet te veranderen, 
maar in 2024 opnieuw te be-

kijken voor de periode vanaf 
2026. Dan zijn de contracten 
geharmoniseerd. Het eerder 
overstappen naar nascheiding 
kost veel terwijl daar qua duur-
zaamheid geen grote verschil-
len tegenover staan.

Een worsteling
Tijdens de vergadering van 
de commissie ruimte en eco-
nomie op 2 juni stelde Bo de 
Kruijff dat de VVD een grote 
voorstander is van naschei-
ding. De partij begrijpt dat dit 
op korte termijn niet reëel is, 
maar ziet het niet zitten om 
bronscheiding vast te stellen 
voor vijf jaar. De wereld kan 
er dan immers heel anders 
uitzien. “Het is worsteling van 
voor tot tegen,” sprak Eric Tor-
sing. De CDA’er was gegrepen 
door de zin ‘Het gemak van 
één bak’, maar de kosten van 
6,3 miljoen die daar tegenover 
staan. Dat is nogal wat. Na-
mens PvdA-GroenLinks meld-
de Stan Poels dat nascheiden 
ook niet het ei van Columbus 
is. Hij wees erop dat er geen 
eenduidigheid is dat het een 
beter is dan het ander. Zowel 
aan voor- als nascheiden zitten 

voor- en nadelen. Bovendien 
ontbreekt het landelijk aan vol-
doende capaciteit. Dat de on-
derzoeken in tegenspraak zijn 
met elkaar, was ook de bele-
ving van Patricia van der Schot 
(DorpsBelangen). D66’er Nan-
ne Roosenschoon uitte het 
nog duidelijker: “Afgezien van 
de wenselijkheid van voor- of 
nascheiden, we kunnen ons 
nu geen extra kosten van 6,3 
miljoen veroorloven.” Olivier 
Goetheer (De Lokale Partij) 
was vooral benieuwd naar de 
mening van wethouder Joost 
Boermans over het recent ver-
schenen artikel in de Gooi- en 
Eemlander, waarin kritische 
geluiden klonken richting de 
GAD. Boermans benadrukte 
dat zowel de GAD als hij vol-
ledig transparant zijn geweest 
over de duur en inhoud van de 
contracten. De raad is daarbij 
altijd op de juiste manier geïn-
formeerd. Daarnaast herken-
de hij het dilemma. “Er is een 
wereld aan literatuur over dit 
onderwerp,” sprak hij. “Er zijn 
zelfs enkele gemeenten die 
allebei doen, zowel voor- als 
nascheiding. Het is dus veel 
complexer dan het lijkt.”

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Monchou 
taartje

Slechts € 4,95

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur



>   Toeristenbelasting
In de gemeente Wijdemeren heffen we toeris-

tenbelasting. De eigenaar van een verblijfplaats 

krijgt deze belastingaanslag. Dat kan een hotel- of 

campingeigenaar zijn, maar dit geldt ook voor 

particulieren die een woning als vakantieadres 

verhuren. De eigenaar kan de toeristenbelasting

vervolgens aan de klant doorberekenen. Verhuurt

u een woning als vakantieverblijf en heeft u nooit 

eerder een aanslag toeristenbelasting ontvangen?

Meld u zich dan via

www.wijdemeren.nl/toeristenbelasting (via 

aanvragen). Let op: sinds 2020 voert de gemeente 

Hilversum de belastingtaken uit voor Wijdemeren.

Vragen? Mail dan naar

belastingenwijdemeren@hilversum.nl of bel

met (035) 62 92 695.

>   Gooi & Vechtstreek Inclusief
Op 15 juni 2021 trapt de nieuwe stichting Gooi & 

Vechtstreek Inclusief af met een livestreamuitzen-

ding van de talkshow ‘Koffie Verkeerd’. De stichting 

maakt in de uitzending plannen bekend rondom 

het regenboogbeleid: sociale acceptatie, veiligheid 

en zichtbaarheid van LHBTIQ+-personen in de 

regio. Diverse gemeenten zijn aangesloten bij 

de stichting, waaronder Wijdemeren Inclusief. 

Iedere gemeente is vertegenwoordigd door een 

aantal vrijwilligers. Meer informatie of als vrijwilliger 

aansluiten bij de stichting? Mail naar

info@gooienvechtstreekinclusief.nl.

Volg de uitzending via

www.cafe-brabant.nl/hilversum-inclusief.html. 

>   Ontwerp omgevingsvisie ter 
     inzage
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren

ligt sinds donderdag 3 juni ter inzage. Wethouder

Jos Kea: “Namens het college bedank ik iedereen 

die een bijdrage heeft geleverd aan de visie op de 

toekomst van onze mooie gemeente. Onder de 

bezielende leiding van mijn voorganger Jan Klink is 

een ontwerp omgevingsvisie geschreven die voor 

95% klaar is. Inwoners, ondernemers, belangenor-

ganisaties en raadsleden hebben samen invulling 

gegeven aan het toekomstbeeld van onze 

gemeente. Dat is terug te zien in het resultaat.” Zie 

ook de officiële publicatie op pagina 3. 

>   Geldige reisdocumenten
Heeft u voor de zomervakantie nog een nieuw 

reisdocument of rijbewijs nodig? Maak dan op tijd

een afspraak. Na het aanvragen duurt het een week

voor uw nieuwe document klaar is. Maak per 

persoon en per product dat u wilt aanvragen een 

aparte afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
informeren

Check zwemwaterkwaliteit

Met het mooie weer is het lekker om naar één

van de Wijdemeerse strandjes te gaan. Check altijd 

eerst de (gratis) zwemwater-app om te zien waar 

u veilig kunt zwemmen. U kunt de kwaliteit van het 

water ook bekijken via www.zwemwater.nl.

O�  ciële
bekendmakingen

Cabomba is een waterplant die u 
liever niet tegenkomt als u zwemt, 
vaart of vist op de plassen. Gelukkig 
is de overlast door alle inspanningen 
minder geworden. Willen we deze 
woekerplanten onder controle hou-
den, dan is jaarlijks beheer nodig. 
Ook u kunt helpen!

De waterplant vormt al jaren een bedreiging 

voor de waterrecreatie en natuur in het 

plassengebied. Cabomba kan zich mak-

kelijk verspreiden door losse stukken plant 

die verderop wortel schieten. Het is dus 

belangrijk om niet door deze planten heen te 

zwemmen of te varen.

Voorkom verspreiding
Heeft u een boot? Dan kunt u helpen om 

de verspreiding tegen te gaan door de wa-

terplanten uit de schroef te halen als u door 

de cabomba gevaren bent. Hiervoor moet 

de motor een paar keer in de achteruitstand 

worden gezet. Daarna kunt u de stukken uit 

het water halen. Belangrijk is dat schroef en 

romp vrij zijn van plantslierten voor u een 

haven invaart. In de haven gooit u de plan-

tenslierten in de groenbak.

Ook als zwemmer kunt u helpen om de ver-

spreiding van cabomba te voorkomen. Ziet u 

losse plantslierten? Leg de stukken dan op de 

oever, minimaal 1 meter vanaf het water. 

Meer doen?
Meld u dan aan als vrijwilliger bij de Vereni-

ging Samen Cabomba Aanpakken en stuur 

een mail naar: vsca.loosdrecht@gmail.com. 

Alleen samen lukt het om de plassen schoon 

en toegankelijk te houden! Meer informatie 

op www.vechtplassen.nl. 

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

7 juni 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@harrymijland

Peiling toekomstig
gemeentehuis

   Help mee bij het verminderen van cabomba 

Sinds 2021 hebben alle Nederlandse 
gemeenten een nieuwe wettelijke 
taak: het vroegtijdig bieden van hulp 
bij  betalingsachterstanden. Want hoe 
eerder we kunnen helpen, hoe sneller 
het opgelost kan worden. Dat bespaart 
een hoop stress.

De gemeente krijgt elke maand de betalings

achterstanden binnen van energieleveranciers,

zorgverzekeraars, waterbedrijven en woning-

corporaties. Een medewerker van het sociaal 

wijkteam neemt daarna schriftelijk of per-

soonlijk contact op met het huishouden. 

Helpen met oplossen
In een gesprek wordt gekeken of er inderdaad 

hulp vanuit de gemeente nodig én gewenst 

is. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het tot 

stand brengen van een betalingsregeling, het 

aanvragen van (bijzondere) bijstand of andere 

regelingen waar u misschien recht op heeft. 

De hulp is gratis en niet verplicht.

Contact met sociaal wijkteam
Wilt u nu al in contact komen? U kunt terecht 

bij het sociaal wijkteam via telefoonnummer 

14 035 of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. 

Kijk ook op

www.wijdemeren.nl/betalingsachterstand. 

Hulp bij betalingsachterstanden

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
De aanpak van cabomba is één van de 

projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen waarbij 21 partners werken 

aan ruim 25 projecten die samen de natuur, 

de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit 

unieke beschermde natuurgebied verbeteren.
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De gemeente onderzoekt momenteel 
twee locaties voor de eventuele bouw 
van een nieuw gemeentehuis. Het gaat 
om de huidige locatie van het gemeen-
tehuis, Rading 1 in Loosdrecht, en het 
terrein achter de gemeentewerf aan de 
Kwakel in Kortenhoef. Vul uiterlijk zon-
dag 20 juni de enquête in en laat ons 
weten wat u belangrijk vindt 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. 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 nog open tot 

en met zondag 20 juni via

www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis. 

Heeft u de peiling over een toekomstig gemeentehuis al ingevuld? 

NH Nieuws kwam langs in Wijdemeren 
voor de 65+ tv-serie ‘Noord-Holland 
Beweegt’. Hoe komt u van de corona-
kilo’s af en houdt krachttraining u 
gezond?

In de praktijk blijkt een gezonde levensstijl 

toepassen nog best lastig. In twee afleverin-

gen vertellen presentator Sjoerd Hilarius, de 

buurtsportcoaches 60+ uit Hilversum en de 

heren van Veilig Verkeer Wijdemeren hoe u 

aan een gezonde levensstijl kunt werken. 

Afleveringen terugkijken
In het kader van project Doortrappen geeft 

Veilig Verkeer Wijdemeren diverse fietstips. En 

u wordt letterlijk in beweging gebracht door 

de buurtsportcoaches 60+.  Afleveringen ‘Zo 

kom je van de coronakilo’s af’ en ‘Kracht-

training houd je gezond’ kunt u terugkijken 

via www.nhnieuws.nl (zoek op ‘NH Nieuws 

gezond leven’).

Team Sportservice
Het programma Doortrappen wordt uitge-

voerd door Team Sportservice. Voor vragen 

over het programma, interesse in fietslessen 

of een kosteloos (65+) beweegadvies neemt 

u contact op met Rosanne Hartman via 

rhartman@teamsportservice.nl.

Aandacht voor gezond leven 

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 10: plaatsen dakkapel 

   (22.05.21)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 4: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijf naar wonen (25.05.21)

- Loodijk 3: plaatsen twee dakkapellen (20.05.21)

- Noordereinde 54c: brandveilig gebruik Het 

   Zandkasteel-zorg (21.05.21)

Kortenhoef
- Moeraszegge 10: plaatsen dakkapel (31.05.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (19.05.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (26.05.21)

- Dirk Smorenberglaan 47: plaatsen dakkapel 

   (31.05.21)

- Kalverstraat (ong): bouwen slipway en vlonder 

   (25.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verplaatsen uitweg 

   (20.05.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (29.05.21)

Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 29: plaatsen twee dakkapellen 

   (26.05.21)

- Middenweg 33: bouwen opslagloods (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor tijdelijke standplaats (25.05.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen drie padelbanen 

   (20.05.21)

- Noordereinde 57-59: verbouwen gedeelte 

   kantoor naar appartement (20.05.21)

- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen 

   (01.06.21)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort 

   (01.06.21)

- Kerklaan 25: uitbreiden woning (21.05.21)

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Het is mooi weer. En dat is een uitste-
kend moment om een groen dak aan 
te leggen. Bij de gemeente krijgt u 
een subsidie van 25 euro per vierkante 
meter! 

Groene daken hebben vele voordelen: ze 

zorgen voor isolatie, vertragen de afvoer van 

regenwater, geven verkoeling in de zomer, 

verminderen geluidsoverlast en stimuleren de 

biodiversiteit. Genoeg redenen dus om een 

groen dak aan te leggen. 

Aanvragen 
Gemiddeld kost een groen dak 50 euro per 

vierkante meter. Inwoners en bedrijven ont-

vangen 25 euro subsidie per vierkante meter 

tot een maximaal bedrag van 1000 euro, 

inclusief BTW. De minimale afname is zes 

vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. Voor de actie geldt op=op. 

Kijk voor meer informatie en het doen van 

een subsidieaanvraag op

www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
De energiecoöperatie Wijdemeren organi-

seert voor leden een collectieve inkoopactie 

groene daken. Zij hebben een enthousiaste 

en betrokken leverancier met een goed aan-

bod voor u geselecteerd. Hierdoor wordt het 

nog aantrekkelijker om een groen dak aan te 

leggen. Een persoonlijk aanbod ontvangen? 

Vul het contactformulier in op

www.ecwijderen.nl/groene-sedum-daken. 

Mooi weer! Tijd voor een groen dak



- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Kortenhoefsedijk 183: bouwen steiger (27.05.21)

- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda 

(20.05.21)

Loosdrecht
- Horndijk 20: bouwen woning (27.05.21)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen 

   woning en bijgebouw (25.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen 

   golfbreker (31.05.21)

- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel 

   (27.05.21)

- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (25.05.21)

- Vuntuslaan 38: plaatsen dakopbouw (20.05.21)

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor standplaats voor tien jaar 

   (31.05.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Langs ’s-Gravelandsevaartweg en

   Muijeveldsevaart en bij eiland Meent: vervangen 

   overbeschoeiing (27.05.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

’s-Graveland
- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   van tien jaar (31.05.21)

Kortenhoef
- Moleneind 73: vergroten hoofdgebouw 

   (02.06.21)

Loosdrecht
- Naast Trekpad 41: plaatsen schuur (25.05.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (27.05.21)

- Middenweg 101b: maken uitweg met brug 

   (27.05.21)
- Torenweg 13: maken uitweg (20.05.21)

>  Ontwerp Omgevingsvisie 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren 

2040 met ingang van donderdag 10 juni 2021, zes 

weken ter inzage ligt.

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de

Omgevingswet die naar verwachting op

1 juli 2022 in werking treedt.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het 

nieuwe, integrale strategische beleidsdocument 

voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De leefomgeving is van ons allemaal en maken 

we samen. Daarom hebben we bij het opstellen 

van deze omgevingsvisie inwoners, ondernemers,

belangen¬organisaties en raadsleden uitgenodigd 

om samen invulling te geven aan het toekomst-

beeld. Het gaat immers niet alleen over de inrich-

ting van onze gemeente, maar ook over

hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken.

Hoe we wonen, werken, studeren, sporten,

spelen, recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende 

jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke 

vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit 

de samenleving of markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kern-

opgaven: het creëren van een ge¬zonde en 

vitale leefomgeving in de kernen, het bieden 

van ruimte voor ondernemerschap, versterken 

van de bereikbaarheid en niet in de laatste plaats 

het vormge¬ven van een waardevol natuur- en 

buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevings-

visie verder uitgewerkt en vertaald in strategische 

keuzes en gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen 

van de¬mocratie, lokale beleidsontwikkeling en 

samenwerking tussen overheden, samenleving, 

maatschappelijke organisaties en markt. Zoals 

gezegd: samen maken we de omgeving en als 

gemeente zien we het als onze taak daarin zowel 

te faciliteren, regisseren, investeren als te initiëren.

Ter inzage
De ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf donderdag 

10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage.

De visie kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(IMRO.1696.OVO100wijdm2021-on01.gml) of via 

www.wijdemeren.nl/terinzage. Ook zijn de stuk-

ken digitaal opvraagbaar via info@wijdemeren.nl.  

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een 

reactie over de ontwerp Omgevingsvisie naar 

voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan de raad van de gemeente 

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Voor het mondeling naar voren brengen van een 

zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact op worden genomen met de

administratie van het Fysiek Domein,

telefoonummer 14 035.

>  Ontheffing objecten openbare 
weg

Kortenhoef
- Tussen Bernard van Beeklaan en

   A.W. van Voordenlaan: plaatsen schafkeet en   

   bouwhekken (31.05.21)

- Bernard van Beeklaan: plaatsen afvalcontainer 

en dixi-toilet (31.05.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen afvalcontainer (01.06.21)

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de 

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en inlich-

tingen te verstrekken. Van onderstaand(e)

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 

van de wet BRP heeft het college van

burgemeester en wethouders het voornemen het 

adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970,

   per 25-05-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via 14 035 of mail 

naar burgerzaken@wijdemeren.nl

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat 

op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- Czerwik, D.M., geboren 19-08-1970,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Kasperczak, P.S., geboren 24-04-1999,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land Onbekend

- Krawczyk, M.R., geboren 24-08-1983, 

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Keur, M.N.A., geboren 15-05-1965,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land – Onbekend

- Keur, S.S.M., geboren 10-09-2002,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Keur, S.V.M., geboren 18-08-2005, 

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via telefoon-

nummer 14 035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen

Wijdemeren
informeren

7 juni 2021

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.

Persoonsregistratie

Overig
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Het geheim van drijvend land
Voor onze nieuwe vlog ‘Na-
tuurgeheimen van de Vecht-
plassen’ gaan Tamara en ik 
vandaag een filmpje opnemen 
in de Kortenhoefse Plassen. 
Bootje mee, laarzen aan, bo-
terhammen, camera.. en varen 
maar! Laarzen lijken misschien 
nogal overbodig met dit prach-
tige weer, maar niets is minder 
waar. We gaan vandaag na-
melijk een tipje van de sluier 
oplichten van het geheim van 
verlanding. Simpel gezegd: in 
sommige plekken in de Vecht-
plassen kan water veranderen 
in land. Rara, hoe kan dat?

Onderweg naar de filmlocatie 
merk je aan alles dat het sei-
zoen nu écht op het punt staat 
om in alle uitbundigheid los te 
barsten. We varen langs vel-
den vol gele plomp met dikke 
gele knoppen. Een visdiefje 
jaagt boven het water, in het 
riet ratelt onafgebroken een 
snor, de kikkers kwaken en op 
de paaltjes rond een verloren 
legakker zitten twee aalschol-
vers. Beter gaat het niet wor-
den vandaag!

We zijn op zoek naar een stuk-
je trilveen om uit te leggen hoe 
bijzonder het is dat in de Vecht-
plassen water omgetoverd kan 
worden in land. Verlanding 
klinkt magisch.. en dat is het 
ook! De belangrijkste ingre-
diënten voor verlanding? Ten 
eerste: beschutte plekken in 
de petgaten. Dit zijn de smalle 
sloten die zijn ontstaan door de 
turfwinning. En je hebt kwelwa-
ter nodig: schoon grondwater 
dat onder druk aan de opper-
vlakte komt.

Verlanding begint wanneer er 
waterplanten gaan groeien op 
de luwe plekjes in de petgaten. 
De wortels van die waterplan-
ten verweven zich met elkaar 
en omdat de wortels lucht 
bevatten ontstaat er een drij-
vende wortelmat. Die noemen 
we drijftil. Als de wortelmat dik 
genoeg is, gaan er ook andere 
planten op groeien en ontstaat 
er trilveen. Trilveen is drijvend 
land dat zich kan ontwikkelen 
tot vochtig hooiland of veen-
mosrietland. In een later sta-

dium kunnen er ook boompjes 
als wilgen en elzen op groeien. 
En zo ontstaat langzaam een 
moerasbos.

In een tijdsbestek van tiental-
len jaren doorloopt de beschut-
te plek in een petgat verschil-
lende stadia om uiteindelijk te 
eindigen als bos. En juist die 
stadia zijn héél belangrijk voor 
de biodiversiteit in de Vecht-
plassen. Elk stadium kent zijn 
eigen specifieke dieren en 
planten. Als we er dus voor 
zorgen dat alle stadia in de 
Vechtplassen voorkomen, dan 
kunnen we een leefgebied bie-
den aan heel veel verschillen-
de soorten dieren en planten. 
Door overbemesting, stikstof 
en verdroging komt verlanding 
in Nederland bijna niet meer 
voor. Om dit natuurlijke proces 
tóch weer op gang te brengen 
verwijdert Natuurmonumenten 
de voedselrijke laag van hooi-
landjes en veenmosrietlanden, 
graven we petgaten uit en wer-
ken we mee aan de verbete-
ring van de waterkwaliteit.

Terug naar het trilveentje. In 
dit natte paradijs is stilstaan is 
geen optie, dan zakken mijn 
laarzen ver in de trillende en 
golvende bodem. Ik loop tus-
sen het bloeiend waterdrieblad, 
ratelaars, moerasvaren, echte 
koekoeksbloem, wateraardbei 
en nog véél meer. In één oog-
opslag zie je hier de magie van 
de verlanding. Tegelijkertijd is 
ook meteen duidelijk dat we er 
alles aan moeten doen om dit 
natuurgeheim te koesteren om 
het te kunnen onthullen aan de 
volgende generaties.

Foto: Waterdrieblad

Nieuwe Democratie Wijdemeren 
wil opstand in de polder!
WIJDEMEREN
Één ambtenaar houdt ja-
renlang integrale visie 
tegen over polder Kor-
tenhoef. Groep inwoners 
drie jaar genegeerd met 
hun professionele idee 
om in plaats van plan dik 
verdiende projectontwik-
kelaar hun eigen op breed 
draagvlak gebaseerd idee.

Nieuwe Democratie Wijdeme-
ren bracht inwoners, VLEK 
en geenhinder.nl bijeen om 
integrale visie Polder Kor-

tenhoef vorm te geven. Waar 
de VVD al jaren vergeefs om 
schreeuwt in de raad zonder 
haar tanden te laten zien. Er 
moet een integrale visie ko-
men, maar ze schrijven die 
zelf niet. Makkelijk scoren? 
Grote mond! Nieuwe Demo-
cratie Wijdemeren zoekt als 
democratische beweging juist 
NU leden om burgerparticipa-
tie echt vorm te geven nu de 
huidige gemeenteraad niks 
presteert qua woningbouw!

Voorbeelden? Zuidsingel fase 

8, Nederhorst den Berg Noord, 
Schapenweitje Nederhorst 
etc. Alsof het dorp van Aste-
rix en Obelix iets te vertellen 
heeft in Noord-Holland! Hoog-
moed komt voor de val. Triest 
voor de af te treden wethouder 
van DorpsBelangen met alle 
respect. Tijd voor revolutie, 
inwoners betalen belasting 
en betalen de salarissen van 
de falende ambtenaren en 
wethouders. Word NU lid van 
www.nieuwedemocratiewijde-
meren.nl en win de raadsver-
kiezingen in 2022.

   

Klink geïnstalleerd als Kamerlid

WIJDEMEREN
Vorige week is ex-wethouder 
Jan Klink geïnstalleerd als 
VVD- Kamerlid. Op tijdelijke 

basis vanwege de burn-out 
van minister Van ’t Wout die 
ook Kamerlid is. Gemeente-
lijk commissielid Bo de Kruijff 

wordt de persoonlijk assistent 
van Klink.

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

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp



Woensdag 9 juni 2021
9

Judith Voigt en haar gedroomde theatertje
Het gezamenlijk lezen van de 
teksten is weer is begonnen. 
Toneelvereniging DSO (Kor-
tenhoef), speelde in november 
2019 haar laatste voorstelling, 
een pakkende versie van ‘Ja 
zuster, Nee zuster’. Na de lan-
ge coronapauze laat het gezel-
schap er geen gras over groei-
en. Al in oktober 2021 kunnen 
we in De Blinker ‘Zusters’ zien, 
een stuk over vijf zussen (dus 
niet zeven) gespeeld door vijf 
vrouwen, waaronder Judith 
Voigt, die al 34 jaar lid is van 
DSO.. ‘Dit is een intiem toneel-
stuk maar we gaan ook weer 
snel van start met de voorbe-
reiding van een stuk met een 
grote bezetting’

Naast haar huidige baan bij 
facilitair bedrijf United, op het 
Mediapark in Hilversum, heeft 
Judith nog een ‘baan’: ze is het 
aanspreekpunt voor De Blin-
ker. Met een aantal anderen 
doet ze het beheer van wat 
Judith bij voorkeur ‘een cultu-
reel centrum’ noemt. ‘Want dat 
is het. Het is een locatie met 
een mooie theaterzaal, met 
theaterfaciliteiten en een foyer. 
De Blinker is sinds 2018 in de 
eerste plaats het nieuwe huis 
van DSO. De oude huisves-
ting bestond uit twee locaties: 
het clubhuis aan De Kwakel 
en de zaal met podium in De 
Dobber (Meenthof) . Het club-
huis was zwaar verouderd en 
is nog altijd aan het wegkwij-
nen; het moet binnenkort wor-
den gesloopt. De Dobber ging 
naar Albert Heijn, dus moest er 
een nieuw podium komen. De 
Blinker is voor DSO een com-
binatie van podium en clubhuis 
geworden. De toneelvereniging 
voert het beheer, maar de thea-
terzaal is beschikbaar voor ook 
andere activiteiten. Wij hebben 
meegedacht met het ontwerp, 
de inrichting en op onderdelen 
ook meegebouwd én geïnves-
teerd.’

Judith benadrukt dat De Blinker 
geen buurthuis is. ’En dat moet 
het ook niet worden. Daar is het 
gebouw ook niet geschikt voor. 
De theaterzaal domineert. Het 
betekent niet dat we niet ook 
ruimte kunnen bieden aan ini-

tiatieven die eerder sociaal dan 
cultureel van karakter zijn, zo-
als de ‘tasjesbibliotheek’, een 
burgerinitiatief. Ze zijn nu elke 
dinsdagmiddag bij ons om hun 
bezoekers te ontvangen. De 
dinsdag kan een dag worden 
voor dit soort sociale initiatie-
ven. Maar De Blinker is dus 
vooral een cultureel podium. 
De naastgelegen Regenboog-
school – die een lokaal moest 
inleveren voor de bouw van 
De Blinker – gebruikt het voor 
theatrale onderwijsactiviteiten. 
Vijftig-plussers doen hier straks 
weer elke woensdag aan li-
ne-dancing. Zelf repeteert DSO 
drie avonden per week, met 
verschillende groepen. Spot-
light Kids uit Loosdrecht (mu-
ziektheater voor onder meer 
kinderen tussen 8 en 12 jaar) 
repeteert bij ons en speelt hier 
ook zijn voorstellingen. Voor dit 
soort doeleinden is De Blinker 
ontstaan. We willen graag meer 
voorstellingen – muziek en the-
ater – in huis halen, vooral uit 
het verenigingsleven en van 
particuliere initiatieven. Maar 
ook professionele gezelschap-
pen zijn van harte welkom. Ik 
denk wel eens aan muzikale 
zondagmiddagen, met name in 
de wintermaanden. Ik wil graag 
mensen uitdagen zich daarvoor 
te melden. Het kunnen ook ver-
tellers zijn van mooie verhalen, 
over muziek bijvoorbeeld, met 
filmpjes erbij. De Blinker gaat 
niet programmeren zoals thea-
ters. Daar hebben we de Anke-
veense Dillewijn voor.’ De Blin-

ker wordt volledig gerund door 
vrijwilligers. Dat geldt ook voor 
Judith. ‘We houden het aantal 
uren overigens wel bij. We we-
ten precies hoeveel tijd de vrij-
willigers aan De Blinker beste-
den. Dat willen we zelf weten, 
maar ook inzichtelijk maken 
voor anderen. Het wordt wel-
eens onderschat.’

Nou?
‘Gemiddeld 16 uur per week. 
Dat gemiddelde loopt flink op 
als er bijvoorbeeld extra voor-
stellingen zijn. Dit alles los van 
de uren die naar DSO gaan.’
De coronacrisis heeft de door-
ontwikkeling van De Blinker als 
cultureel centrum behoorlijk in 
de weg gezeten. ‘We konden 
de afgelopen anderhalf jaar bij-
na niks doen. Naast een paar 
interne activiteiten hebben we 
onlangs een herdenkingsbij-
eenkomst belegd ter gelegen-
heid van het overlijden van ons 
erelid Wil Hafkamp ‘de moeder’ 
van DSO. Ze was even oud als 
DSO, bijna 87.’
Judith hoeft niet na te denken 
bij de vraag waarom ze dit doet.
‘Lang geleden dacht ik al: een 
eigen theatertje, daar wil ik 
voor knokken. Het verklaart 
waarschijnlijk waarom ik deze 
rol bij De Blinker op me heb ge-
nomen. Bij de publieke omroep 
heb ik lange tijd als producer 
gewerkt. Daar leer je wel wat 
nodig is en wel of niet haalbaar 
bij televisieproducties. Die er-
varing komt mij hier goed van 
pas.’

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen 
we een ander dorpsplein. Deze keer waren we in Meenthof in 

Kortenhoef met de stelling: Door het EK wordt voetbalkijken ook 
voor vrouwen leuk.

Ryan van Doremalen (24) en 
Desi Boshuizen (31)
Ryan: “Het EK zorgt toch 
voor een stukje verbintenis 
en saamhorigheid. Je bent 
met z’n allen voor een team. 
Het zorgt voor minder ver-
deeldheid, zoals je wel bij de 
eredivisie hebt. Als je gezellig 
de wedstrijden samen kijkt en 
je huiskamer is gevuld met 
vrienden, dan wordt het ook 
voor de vrouwen leuker om te 
kijken. Dat denk ik wel. Vroe-
ger thuis, in mijn tienerjaren, 
keken we met de hele buurt 
bij ons thuis in de schuur met 
een grote tv, biertjes op tafel 
en de oranje vlaggetjes uit. 
Maar nu ben ik er toch minder 
mee bezig. Door corona weet 
je toch niet hoe alles gaat 
lopen. En ook doordat Oran-
je minder presteert ben ik 
minder gaan kijken. Eigenlijk 
sinds die legendarische 5-1 
tegen Spanje.”

Desi: “Als ik bij mijn ouders 
ben, meestal op zondag, en 
mijn vader kijkt voetbal dan 
kijk ik wel mee. Maar verder 
ben ik niet zo met voetbal be-
zig. Het EK is wel gezellig, om 
dan met een grote groep te 
kijken. Maar dat is nu natuur-
lijk niet. De spelregels ken ik 
wel een beetje en áls ik kijk, 
word ik wel fanatiek met mee-
blèren enzo.”

Anne Fleur Dekker (27)
“Ik heb er dit jaar helemaal 
geen zin in! En ik erger me 
enorm aan de reclames voor 
het EK, zoals die met de Snol-
lebollekes. Mijn moeder is 

voor de grap een lijst met win-
kels aan het maken waar we 
niet meer naartoe gaan om-
dat ze stomme EK-reclames 
hebben. Nee, bij haar leeft het 
EK ook niet. In mijn vrienden-
groep overigens ook niet. Ik 
houd eigenlijk ook helemaal 
niet van voetbal en dat wordt 
niet meer of minder door het 
EK. Bovendien vind ik het 
nogal belachelijk dat profvoet-
ballers zoveel betaald krijgen. 
Helemaal als je dan denkt dat 
vrouwenvoetballers veel min-
der krijgen en er in Nederland 
eigenlijk niet eens hun beroep 
van kunnen maken. Misschien 
is het hypocriet, maar tijdens 
het WK Vrouwenvoetbal 
woonde ik in Lyon. Toen ben 
ik wel naar de wedstrijd tegen 
Zweden gaan kijken. Alleen 
hadden we per ongeluk kaart-
jes gekocht voor het Zweedse 
vak. Zaten we daar met onze 
oranje shirtjes. Wisten wij veel 
hoe dat werkte!”

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.comHet woord aan Wijdemeren
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Voetbalclub BZC’13 heeft voor elk wat wils, jong en oud!
HILVERSUM
BZC’13 is een kleinschali-
ge, gezellige en zelfstandi-
ge voetbalvereniging en is 
gevestigd op de grens van 
Loosdrecht en Hilversum 
aan het Jagerspaadje, ach-
ter de wijk Kerkelanden. 
BZC’13 (Bloemenkwartier 
Zebra’s Combinatie) is ont-
staan in 2013 uit een fusie 
tussen de Hilversumse 
voetbalverenigingen HFC 
Bloemenkwartier (1921) en 
HVV De Zebra’s (1928). Het 
eerste elftal komt uit in de 
Vierde Klasse zaterdag en 
heeft de intentie serieus te 
presteren!
 
Voor meisjes, jongens, vrou-
wen en mannen
BZC’13 is een voetbalclub voor 
meisjes, jongens, vrouwen en 
mannen van alle leeftijden. Zij 
spelen met jeugd en senioren 
van 5 tot 80 jaar op vrijdag-
avond en zaterdag in de KN-
VB-competitie. We hebben ook 
een grote enthousiaste groep 
met kabouters, die op zater-
dag heerlijk kunnen spelen en 

voetballen. De drie zaalvoet-
balteams spelen door de week 
hun wedstrijden. BZC’13 heeft 
ook een aantal 7×7-teams, 
die een competitie afwerken 
op vrijdagavond. Hierin spe-
len volwassenen mannen en 
vrouwen: oud-spelers, moe-
ders van jeugdspelers en wie 
het maar leuk vindt op een half 
veld tegen elkaar.
 
Gezellig, kleinschalig en be-
taalbaar
En dat is ook de essentie van 
BZC’13: het staat voor gezel-
lig, kleinschalig en betaalbaar! 
Sommige teams spelen al ja-
ren met elkaar. Van de pupillen 
naar de senioren! We zijn een 
van de goedkoopste verenigin-
gen in Het Gooi en geven de 
spelers een tenue in bruikleen. 
Uiteraard heeft het coronavirus 
ook toegeslagen in het ama-
teurvoetbal. Om voetballers 
weer een duw te geven in de 
goede richting, heeft BZC’13 
een geweldige aanbieding!

1. Een jeugdlid kan een heel 
seizoen komen voetballen voor 

slechts € 35,- contributie in het 
1e jaar EN
2. Kom met een (senioren)elf-
tal vanaf 12 spelers voor een 
totaalbedrag van € 950,- voor 
het 1e seizoen voor het gehele 
team!
Bel met Wander Post 06-
10186062, of email naar 
smeij@hotmail.com en profi-
teer!

Voorzitter Hajo Bertrand: „Ik 
denk dat bovenstaande een 
goed beeld van de club geeft, 
van de jongste dreumessen op 
het speciale veld, de jongens- 
en meisjesteams, de senioren 
van tot 70+, sommigen bijna 
80. Onze leden weten elkaar 
goed te vinden, sporten tot ie-
ders plezier bij BZC en gaan in 
en buiten het veld prima met 
elkaar om. Ook spelers, die al 
gestopt zijn vanwege de leef-
tijd, komen nog geregeld langs 
om de warmte en gezelligheid 
te ervaren. Het is gezellig en 
iedereen kent elkaar. Vrou-
wen en kinderen komen ook 
geregeld mee. Vaak is er een 
BBQ met springkussens voor 

de kids. Iedereen voelt zich 
welkom.

Convenant ’t Gooi
Belangrijkste is natuurlijk dat 
BZC’13 een vereniging is die 
voor iedereen toegankelijk is 
waarbij de kernwaarde Sporti-
viteit hoog in het vaandel staat. 
Sportief naar elkaar en sportief 
naar tegenstanders en gasten. 
De club is lid van het Conve-
nant ‘t Gooi, waarbij meerdere 

clubs uit de regio zijn aangeslo-
ten. BZC’13 heeft Sportiviteit 
en Respect hoog in het vaan-
del staan en draagt dit uit naar 
haar leden. De leden spreken 
elkaar onderling ook aan op 
deze normen en waarden.
Bel met Wander Post 06-
10186062, of email naar 
smeij@hotmail.com en profi-
teer van de aanbieding. Meld 
je aan!

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

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.

Voetbalclub BZC’13 Voetbalclub BZC’13 
heeft voor elk wat heeft voor elk wat 
wils, jong en oud!wils, jong en oud!
Mét 2 aanbiedingen!

Aanbiedingen voor het nieuwe seizoen:

Een gezellige, kleinschalige en betaalbare voetbalvereniging in 
de wijk Kerkelanden, op de grens van Hilversum en Loosdrecht.

Voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen van alle leeftijden, 
die na corona weer aan de slag willen bij een gezellige club!

Een jeugdlid kan een heel seizoen komen voetballen 
voor slechts €35,- contributie in het 1e seizoen

Kom met een (senioren)elftal vanaf 12 spelers voor 
een totaalbedrag van €950,- voor het 1e seizoen

Bel met Wander Post op 06-10186062, profi teer van 
de aanbieding of meld je aan: smeij@hotmail.com!

Het is gezellig en iedereen kent elkaar
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Rozengeur op    
Sypesteyn
LOOSDRECHT
De rozen op het Loos-
drechts porselein en de 
rozen in de tuin zijn dit 
jaar verbindende thema’s 
op Kasteel-Museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht.

Tijdens de Corona lockdown 
is een begin gemaakt met het 
terugplaatsen van oude rozen-
soorten in de slottuin en is ook 
het Rozenservies gerestau-
reerd.

Het servies wordt in een nieu-
we presentatie op de eerste 
verdieping van het museum 
getoond.

Daarnaast is in de tuin de ten-
toonstelling ‘De terugkeer van 
de verloren tuinkunst’ te zien. 
Deze tentoonstelling vertelt 
het verhaal van de totstand-
koming van het tuinencom-
plex, dat door jonkheer Henri 
van Sypesteyn aan het begin 
van de vorige eeuw werd aan-
gelegd als pamflet van hulde 
en eerherstel voor de oude 
Nederlandse tuinkunst. Het 
onderzoek dat Van Sypesteyn 
deed om de tuin naar zijn idee-
en aan te leggen, leidde tot 
steeds toenemende kennis en 
uiteindelijk in 1910 tot het boek 
Oud-Nederlandsche Tuin-
kunst, het eerste Nederlandse 
handboek op het terrein van 

dit toen nog ontgonnen vak-
gebied.

Tien geïllustreerde tentoon-
stellingspanelen gaan in op 
Van Sypesteyns bronnen van 
inspiratie, de opgravingen, het 
terrein, de reconstructie van 
oude waterlopen, de verschil-
lende fasen van de aanplant, 
beelden en tuinornamenten, 
de restauratie en de persoon-
lijke touch van de botanische 
verzamelaar en bloemenlief-
hebber.

Wij zien u graag in de Histo-
rische Tuin van Kasteel-Mu-
seum Sypesteyn

Voor meer informatie en 
openingstijden: zie www.sy-
pesteyn.nl

   

Nieuws van Stichting Sloep

SLOEPenTOCHT 
4 juli geannuleerd
In overleg met de gemeente 
en met pijn in het hart heeft het 
bestuur van Stichting SLOEP 
moeten concluderen dat ook 
dit jaar de SLOEPenTOCHT 
geen doorgang kan vinden.

De positieve corona versoe-
pelingen komen net te laat om 
ons evenement verantwoord 
te kunnen organiseren maar 
……… SLOEP-vrijwilligers 
en -bestuur gaan de komen-
de tijd hun uiterste best doen 
om rond het weekend van 10 
september een After-Coro-

na-Lang-Feestweekend voor 
Loosdrecht te organiseren.

Onderdeel dat zeker doorgang 
zal vinden is een alternatief 
voor de SLOEPenTOCHT, na-
melijk de SLOEP-water-RAL-
LY. Een uitdagende puzzel-
tocht over onze prachtige 
Loosdrechtse Plassen. Hou 
onze website en facebookpa-
gina in de gaten voor informa-
tie en aanmelden en laat je 
verrassen op de Plassen.

Nederland kleurt langzaam oranje
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Petjes, hoedjes, wapperende 
jakjes. Allemaal naar rechts, 
allemaal naar links, iedere su-
permarkt heeft zijn eigen for-
mule. Wij voeren ieder voorjaar 
onze eigen wedstrijd. Eind mei 
onkruidvrij maakt de tuinder 
blij is een gezegde. Als je eind 
mei geen onkruid meer hebt is 
de rest van het jaar een stuk 
makkelijker en is er meer tijd 
om de gewassen te verzorgen, 
te oogsten en vooral te genie-
ten Zijn er eind mei nog perce-
len met veel onkruid wordt het 
een jaar vol stress. Het onkruid 
groeit met de lange zomerda-
gen sneller dan je het bij kunt 
houden.

Dit jaar was het een ongelijke 
strijd en stonden wij verleden 
week met 6-0 achter. De kou en 
de regen maakten het schoffe-
len zo goed als nutteloos, alles 
wat we los schoffelden groeide 
achter onze ruggen weer ver-

der omdat de zon het niet liet 
verdrogen. Precies een week 
geleden was de eerste zon-
nige dag. Het land was nog 
zeiknat, maar we stonden met 
alle ons beschikbare spelers in 
het veld. Gelukkig spelen we 
met minstens twee elftallen niet 
tegen elkaar maar met elkaar. 
Stagiaires, hulpboeren, vrijwil-
ligers en coaches. De zon als 
scheidsrechter was nu op onze 
hand. Er waren telkens fris-
se wisselspelers en inmiddels 
is na een zware wedstrijd de 
stand gelijk. Overal is geschof-

feld en gewied en de achter-
stand van zaaien en planten 
ingelopen. Ook de warmte-
minnende gewassen zoals 
pompoen, courgette, suiker-
mais en bonen zijn inmiddels 
gezaaid. Het ziet er naar uit dat 
de wedstrijd nog twee weken 
verlenging nodig heeft, maar 
dan hebben we ook gewonnen! 
Kunnen we met een gerust hart 
naar die andere wedstrijden kij-
ken. Iedereen bedankt!

Foto: Manshoge crambe, bloei-
end bij de winkel

   

Vaarexcursies Naardermeer gaan 
weer van start
Vanaf 15 juni 2021 gaan de 
vaarexcursies op het Naarder-
meer weer van start. De gidsen 
van Natuurmonumenten zullen 
bezoekers weer meenemen in 
het oudste natuurmonument 
van Nederland. Ontdek de 
groene oase van rust vanaf het 
water.

Boswachter Anne Slump is blij 
dat de populaire vaartochten 
weer kunnen starten. Het Naar-
dermeer is een prachtig gebied 
en we zijn blij dat we bezoekers 
weer kunnen laten genieten 
van de unieke natuur. Nu veel 
mensen de zomer dicht bij huis 
blijven, is een excursie bij Na-
tuurmonumenten een uitgele-
zen kans om de natuur naast 

de deur te ontdekken.

Natuurmonumenten biedt ver-
schillende vaarexcursies aan, 
zo is er voor ieder wat wils. Zie 
met eigen ogen hoe de aal-
scholvers hun jongen vliegles 
geven tijdens de vaartocht 
naar de aalscholverkolonie. 
Of ontdek de historische een-
denkooi van het Naardermeer. 
Natuurlijk kun je ook voor de 
rondvaart kiezen, waarbij je de 
mooiste plekjes van het natuur-
gebied verkent vanaf het water. 
Een goede tip is om voor of na 
de excursie bij De Gasterij wat 
te gaan eten of te drinken. De 
Gasterij is de plek voor koffie, 
lunch of een hapje eten.

Richtlijnen
Tijdens de excursies worden 
de geldende richtlijnen omtrent 
COVID-19 in acht genomen. 
Boswachter Anne Slump ver-
telt: Er kunnen minder mensen 
mee op de boot, maar op die 
manier kan iedereen wel 1,5 
meter afstand houden.

Boek je tickets online
Wil je mee met de vaarexcur-
sies? Boek dan online je ticket. 
Dit kan via www.natuurmonu-
menten.nl/naardermeer. Ook 
kun je online je eigen privé ex-
cursie boeken. Let op: er mo-
gen maximaal 8 deelnemers 
mee.

   

GooiTV
Hierbij de programmering 
vanaf woensdag 9 juni 2021:
In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn praat Ruud 
Bochardt met Steven Voorn 

uit Loosdrecht over waar hij 
financieel-economisch tegen-
aan loopt met zijn lounge boot. 
Thijs Cobben schuift aan om 
te praten over een nieuw be-
wonersinitiatief in Naarden 

Vesting. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij de 
terugplaatsing van de affuiten 
en de kanonnen in Muiden en 
de verruiming van de corona 
maatregelen.



Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woensdag 9 t/m dinsdag 15 juni 2021.

VOOR DE BASIS NAAR LOOSDRECHT
RADING 146

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

SPAAR VOOR
GRATIS
BOWLS
& MORE& MORE

Bij elke €5,- een spaarzegel!

 7.49 

4.99
500 GRAM

Hertog Jan, Bud of 
Dommelsch pils of 0.0%
alle varianten
pak 6 blikjes à 33 cl

EXTRA LANG
EXTRA LÁÁG GEPRIJSD!

Hertog Jan, Bud of 
Dommelsch pils of 0.0%

 3.75  5.09 

2.99
PER PAK

Varkenshaas
pak ca. 500 gram

VARKENS-
VLEES

 3.75 

2.99
250 GRAM

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

Biefstukpuntjes, peper 
biefstuk of steak Argentina
pak ca. 250 gram

RUNDVLEES


