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Galafeest IKC Wereldwijs
Tekst en fotografie: Yvonne 
Wesselink

LOOSDRECHT
Daar in de verte doemt het eer-
ste voertuig op; een glimmen-
de antieke brandweerwagen 
gevuld met prachtig geklede 
kinderen. Al snel volgt de vol-
gende auto, nog een en nog 
een. Van een tractor, pick-up 
en twee versierde fietsen tot 
een Ferrari en een heus am-
fibievoertuig. Het zijn de kin-
deren uit groep 8 van IKC We-

reldwijs. Ze vieren feest! Acht 
jaar geleden zijn ze gestart als 
kleuters op hun school, een 
aantal op de Terpstraschool, 
anderen op de Rehobo-
thschool. Vorig jaar zijn ze ver-
enigd als een gezellige groep 
van 43 kinderen bij het nieu-
we IKC Wereldwijs. Nu, acht 
jaar na hun eerste schooldag 
zwaaien ze af. In al die jaren 
hebben ze veel meegemaakt, 
zijn er hechte vriendschappen 
ontstaan en zijn ze gegroeid 
tot de mooie mensen die ze 

nu zijn. Na een fotoshoot op 
het parkeerterrein van SV 
Loosdrecht vervolgt de stoet 
haar weg via de Rading, over 
de Tjalk en de Dijk waarna ze 
via school naar de locatie rij-
den waar hun galafeest begint. 
Langs de route juichen ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 
en buurtbewoners ze toe. Ze 
zijn hun superhelden. Jongens 
en meisjes, we wensen jullie 
heel veel plezier op jullie nieu-
we school!
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De kajak met de unieke trapaandrijving
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W
W
.ID
M
AK
EL
AA
R
S.
N
L

19_6_11_EtiketA6_170622_V02.indd   1 22-06-17   16:17

Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS 

BEDTEXTIEL EN 
NOG VEEL MEER!

HILVERSUM
ZONDAG 
GOPEND

tot
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN  Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP  Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!
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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

bezorgers gezocht!!!

Wil jij wat bijverdienen 
in de vakantietijd?

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om 
in de vakantietĳ d op 

woensdag in Loosdrecht 
ons weekblad te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof. 
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
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen

ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Kom je bij ons werken?
Avontuurfabriek

8 tot 32 uur
Kijk voor meer informatie

op www.avontuurfabriek.nl

Lunch, kof� e, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht 

Huish. hulp gezocht
in Breukeleveen

1 ochtend per week
Tel.: 0646606392

Kom je bij ons werken?
Spelekids

8 tot 36 uur 
Kijk voor meer informatie

op www.spelekids.nl

Hallo, wij zijn op zoek
naar iemand die ons kan

helpen met het huishouden
2x4 uur in Oud Loosdrecht
Bent u de persoon die wij

zoeken? wiehelptons@gmail.com

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

Malse Runder Entre Cote
Kipshoarma pakket
400gr. vlees, 4 pita’s en knoflooksaus

100 gram
per pakket

€ 2,98
€ 7,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Vrijdag 2 en zaterdag 3 juli

Maandag 5 en dinsdag 6 juli
Gelderse schijven per stuk € 0,99
Hele week t/m woensdag 7 juli
Bij besteding van 15 euro of meer ontvangt u 
EEN HEERLIJK LEVERWORSTJE GRATIS!
WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN MAANDAG 26 JULI T/M DINSDAG 10 AUGUSTUS
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Lintjes voor verbinders
Bruggen nodig tussen doven en horenden

“Het is rete ingewikkeld […] de 
hele dag door”

Het echtpaar was op het 
zogeheten mini-sympo-
sium Let’s Connect geor-
ganiseerd door Stichting 
Plots- en Laatdoven. Dat 
is de landelijke organisatie 
voor belangenbehartiging 
van mensen die plotseling 
of meer geleidelijk doof zijn 
geworden. Tegen het eind 
van de bijeenkomst wer-
den Ineke en Lex Scheffel 
uit Nederhorst den Berg 
naar voren gehaald.
 
De dag stond in het teken van 
het bij elkaar brengen van 
mensen mét een auditieve 
beperking en mensen zon-
der. Vaak is er (onbedoelde) 
onwetendheid of laksheid ten 
opzichte van mensen die niet 
of slecht kunnen horen. Als je 
nagaat welke obstakels je als 
slecht- of niet horende elke 
dag of zelfs ieder uur van de 
dag tegenkomt, is het nut van 
hierover informeren evident. 
Hoe weet je als doof persoon 
dat de telefoon gaat of wat er 
aan de andere kant van de lijn 
wordt gezegd? Hoe leg je in 
een winkel of het OV iets uit 
als diegene jou niet goed kan 
verstaan en geen gebarentaal 
kent? Noodsituaties, humor, 
frustraties, vragen aan een ba-
lie, schoonheid. Er is veel wat 
goed- en slechthorenden niet 
zomaar even kunnen (mede)
delen. Het is een zeer ingrij-
pende beperking. “Het is rete 
ingewikkeld en gaat de hele 
dag door,” zegt Lex.

In 1989 richtte Yvonne Kemink 
de stichting Plots- en Laatdo-
ven op. Ineke was er ook van-
af het begin bij betrokken en 
kwam in het bestuur. Zo’n twee 
jaar later richtten de Scheffels 
het Lex Scheffel Fonds op. 
Dat startte met Lex die via het 
lopen van een marathon geld 
voor de stichting inzamelde en 
daarmee de eerste computer 
kon aanschaffen. Bestem-
ming van het fondsgeld waren 
en zijn nog steeds de minder 
draagkrachtige plotsdoven in 
Nederland. Dat is zeer welkom 
en nodig gezien de weinig toe-
gankelijke en beperkt beschik-

bare overheidssubsidies. Het 
echtpaar voelt veel onbegrip 
en onrechtvaardigheid over de 
hoeveelheid kosten die doven 
moeten maken maar niet ver-
goed worden.

Lex vertelde dat hij Ineke 
drieënvijftig jaar geleden had 
ontmoet. Hij was achttien en 
Ineke negentien en zij was 
toen nog horend. Twee jaar 
later werd zij plotseling doof 
door een hersentumor. Lex is 
nog steeds horend. Kort voor 
haar doofheid bezochten ze 
nog een concert van Aretha 
Franklin in het Concertgebouw 

maar daarna ging dat niet 
meer. Dat was een enorm ge-
mis. Ineke: “Lex wist niet wat 
hij er mee aan moest.” Lex: 
“Weet ik af en toe nog niet.” 
Ze lachen. Ze knokten zich er-
door en kwamen langzamer-
hand steeds meer in contact 
met lotgenoten, waardoor het 
balletje in de richting begon te 
rollen van waar we nu zijn.

Voor hun tientallen jaren van 
verdiensten kreeg het koppel 
door locoburgemeester Jan-
Jaap de Kloet een koninklijk 
lintje opgespeld. Met onder-
steuning van gebarentolk Bi-

anca Dol vertellen ze over de 
verrassing, want ze wisten 
van niks. “Ik vond het wel heel 
vreemd dat mijn dochters ook 
ineens uitgenodigd waren,” 
zegt Ineke. Verder had ze er 
niks aan gekoppeld. De eerbe-
tuiging vond ze wel wat veel, 
want ze doet alle inspannin-
gen ‘gewoon‘ voor haar lotge-
noten. “Ja,” zegt Lex, “het had 
niet gehoeven maar was toch 
wel heel feestelijk!”

Verdere info: www.stichting-
plotsdoven.nl + www.lexschef-
felfonds.com

   

Vragen Lokale Partij organisatieonderzoek
WIJDEMEREN
Burgemeester Larson 
heeft diverse keren ge-
meld dat pas na de zomer-
vakantie meer bekend is 
over het onderzoek naar 
de organisatie op het ge-
meentehuis. Het gaat om 
een onderzoek door bu-
reau Necker van Naem. De 
fractie van De Lokale Partij 
heeft vragen gesteld over 
deze kwestie.

In de raadsvergadering van 10 
juni jl. is door burgemeester 
Larson gezegd: ‘Er is nog een 
onderzoek gaande, daar heb 
ik het rapport nog niet van’. 
En: ‘Ik heb nog steeds niet 
het definitieve rapport ontvan-
gen van Necker van Naem’. 
Gevraagd naar de reden van 
de vertraging dat het rapport 
zo lang uitblijft, was dezelf-
de 10 juni de reactie van de 
portefeuillehouder: ‘De reden 
van vertraging is dat wij van 

oordeel waren dat er in kwa-
litatieve zin onvoldoende ver-
dieping in zat en onvoldoende 
onderbouwing t.a.v. cijfers en 
analyses’. En: ‘Geen rapport 
in eerste versie waar men een 
besluit op kon nemen en die 
niet tegemoet kwam aan de 
informatievraag, dus we heb-
ben gevraagd om een verdie-
ping daarvan’. En: ‘De onder-
bouwing was onvoldoende’. 
M.a.w. er is nog geen definitief 
rapport. Necker van Naem 

stelt desgevraagd echter dat 
op 16 juni jl. dat het definitieve 
rapport al opgeleverd is.

Vragen
De Lokale Partij vraagt of 
het klopt het dat het defini-
tieve rapport wel opgeleverd 
is. Hoe verhoudt zich dat tot 
de uitspraken van de burge-
meester? De raad zou aan 
het einde van het onderzoek 
worden bijgepraat door Nec-
ker van Naem. Waarom heeft 

dat nog niet plaatsgevonden? 
Is er verschil van mening tus-
sen opdrachtgever (burge-
meester) en opdrachtnemer 
over het opgeleverde eindre-
sultaat? De Lokale Partij gaat 
ervan dat het rapport nu voor 
de raadsvergadering van 8 
juli aan de gemeenteraad ter 
hand wordt gesteld.

Foto: Mieke Snepvangers 
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Vaccinatie tegen corona
Tweede ronde voor mensen die bij de huisarts de eerste 

prik hebben gekregen. Laatste kans op 10 juli.

LOOSDRECHT
Voor de mensen die van ons 
de eerste vaccinatie met As-
tra hebben gekregen, en nog 
geen tweede prik hebben ge-
kregen, is 10 juli de allerlaatste 
kans om die prik te krijgen.

We vaccineren op 10 juli tus-
sen 10.00 en 13.00 uur in de 

gymzaal op de Laan van Ei-
kenrode. Het is belangrijk dat u 
uw registratiekaart meeneemt. 
Dit is de kaart waar de eerste 
vaccinatie op genoteerd is, uw 
vaccinatiebewijs.

Als u corona heeft gehad na 
half oktober 2020 en de infec-
tie is bevestigd door een pcr-

test bij de GGD, dan is één 
prik voldoende. We adviseren 
u de testuitslag te bewaren bij 
uw vaccinatiebewijs zodat u 
kunt aantonen voldoende be-
schermd te zijn.

Wij kunnen geen ander vaccin 
dan Astra voor u regelen.

   

Asbest centraal inleveren op het 
scheidingsstation Hilversum
Nieuwe textielcontainers

REGIO
Vanaf 1 juli kan asbest en 
asbestgelijkend materiaal 
alleen nog centraal worden 
ingeleverd op het schei-
dingsstation in Hilversum. 
U kunt het dus niet meer 
naar de andere scheidings-
stations in Weesp, Bus-
sum en Huizen brengen. 
Het scheidingsstation in 
Hilversum is maandag t/m 
zaterdag geopend. Je kunt 
gemakkelijk via google live 
kijken of het er druk is.

Wil men asbesthoudend mate-
riaal zelf verwijderen uit de wo-
ning? Dan moet men dit altijd 
vooraf melden bij de gemeente 

via het Omgevingsloket. Zon-
der registratieformulier mag 
de GAD dit niet aannemen. Als 
men zelf asbest komt brengen 
naar het scheidingsstation in 
Hilversum kijk dan eerst naar 
de voorwaarden/spelregels op 
https://www.gad.nl/asbest/ Zo 
dient men zich altijd eerst te 
melden.

Textielcontainers in een 
nieuw jasje.
Vanaf 1 juli worden in de hele 
regio de bestaande textielcon-
tainers gewisseld voor nieuwe. 
We hebben een nieuwe part-
ner voor het inzamelen en sor-
teren van het textiel. De tex-
tielcontainers worden geleegd 

met kleinere voertuigen en de 
inhoud wordt direct handmatig 
nagekeken op mogelijke ver-
vuiling. Er verandert dus wei-
nig, alleen het uiterlijk van de 
container. Wel creëren we met 
deze overstap meer werkge-
legenheid en betere kwaliteit 
van het oude textiel. Er wordt 
geprobeerd op dezelfde dag 
de oude voor de nieuwe con-
tainer te vervangen, zodat er 
zo min mogelijk overlast ont-
staat. De vier ondergrondse 
containers voor textiel zullen 
ook door deze nieuwe boven-
grondse containers vervangen 
worden.

   

Repair Café start weer
LOOSDRECHT
In Loosdrecht is er op 3 juli van 
10.00 – 13.00 weer een eerste 
Repair Café. Het Repair Café 
is gratis. De slogan van het 
Repair Café is: ‘Weggooien? 
Mooi niet!’ Heb je kapotte huis-

houdelijke apparaten of een 
blouse waar de knoop vanaf 
is? En lukt het je zelf niet om 
het te herstellen? Dan kun je 
terecht bij het Repair Café. 
Onze handige vrijwilligers kun-
nen je (kosteloos) helpen om 

bijvoorbeeld je huishoudelijke 
apparaten of een kledingstuk 
te repareren. Het Repair Café 
vindt elke 1e zaterdag van de 
maand plaats (m.u.v. augus-
tus).

   

GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 30 
juni: In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma In 
Derde Termijn besteedt Ruud 
Bochardt aandacht aan de 

discussie over woningbouw op 
Ter Sype in Loosdrecht die be-
lemmerd wordt door de regel-
geving rond het vliegveld Hil-
versum. In een extra editie van 
ZinTV wordt aandacht besteed 

aan de kick-off van het project 
Kids to Express. Jasmijn Ver-
hulst gaat In Gesprek Met de 
burgemeester van Gooise Me-
ren, Han ter Heegde.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 

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

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

*  Dit is de prijs voor de afmeting 80/90 x 200. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Linnerie Annelies Bedden
Rading 46A
1231 KB LOOSDRECHT

Slaap Experience Loods 
N-Loosdrechtsedijk 106
1231 LB LOOSDRECHT

VOOR 
449,-*

TeamNL 
MATRAS
VAN 
599,-OP = OP

ALLE 
KAMPIOENEN
SLAPEN OP 
M LINE.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbeien-
schelpjes

4 + 1 gratis

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Onrust over oude kranten ophalen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Regionale afvalverwer-
ker GAD verkeert in zwaar 
weer. Men staat voor de 
opgave om 3,2 miljoen te 
bezuinigen. Een deel van 
die maatregelen zou be-
staan om het ophalen van 
oud papier in eigen hand te 
nemen. Dat komt regionaal 
neer op ca. 250.000 euro 
inkomsten voor verenigin-
gen. Daarover is ook in de 
dorpen ongerustheid. Ove-
rigens, het gaat om een 
voornemen, er is nog geen 
definitief besluit.

Volgens Pieter Luijer van mu-
ziekvereniging Amicitia in Kor-
tenhoef zou het stopzetten 
desastreuze gevolgen hebben 
voor zijn club: “Dat zou ons 
ongeveer 5.000 à 6.000 euro 
per jaar aan inkomsten sche-
len. Dat heeft tot gevolg dat wij 
de contributie voor onze leden 
zouden moeten verdubbelen.” 

De muzikanten lopen al zo’n 
40 jaar elke maand op de za-
terdag, schat Luijer in. Tot op 
heden lukt het aardig om op-
haalploegen samen te stellen. 
Ook de voorzitter van de An-
keveense Vriendschapskring 
maakt zich grote zorgen. Hij 
schreef al een boze brief aan 
de gemeenteraad. Zijn vrij-
willigers lopen over een groot 
gebied, in Ankeveen en delen 
van ’s-Graveland. Frank Sen-
teur rekent voor dat ook de 
Vriendschapskring zo’n 5.000 
euro jaarlijks zou mislopen. In 
Nederhorst den Berg lopen de 
zangers en zangeressen van 
All Directions twee keer per 
jaar hun wijk. Op vrijdagavond 
worden alle wijken opgehaald 
met drie vrachtwagens en op 
zaterdagochtend rijdt er één 
op de Middenweg, de ander 
de Overmeerseweg, Dammer-
weg, Hinderdam en het eiland. 
Dat spekt de koorkas toch met 
ongeveer 500 euro. Het Kin-
dervakantiewerk, de voetbal- 
en volleybalvereniging doen 

de rest van het jaar in het 
Vechtdorp.

Motie
In Loosdrecht zijn de Hervorm-
de Vrouwen, Nieuw Leven/ 
Spotlight en jenaplanschool 
De Sterrenwachter actief met 
oud papier ophalen. Overi-
gens zijn er dus ook nu al ge-
bieden waar de GAD zelf oud 
papier ophaalt. Pieter Luijer is 
terughoudend als het gaat om 
harde acties. “De werkelijk-
heid is dat het in de toekomst 
lastiger zal zijn om vrijwilligers 
te vinden, ook omdat er een 
leeftijdsgrens is van 70 jaar. 
Misschien moeten we dan zelf 
wel stoppen, dus we wachten 
even met reageren.” Frank 
Senteur ziet nog wel een cy-
nisch puntje. Een paar jaar ge-
leden was er met het GAD een 
gesprek waarin geklaagd werd 
over het mindere rendabele 
van oud papier, zo’n 30 euro 
per ton. “Nu zijn de prijzen met 
150% gestegen naar € 80 en 
dan willen ze het overnemen.”

De gemeenteraad van Wij-
demeren steunde een motie 
waarin gevraagd werd om een 
periode van 3 jaar in acht te 
nemen, plus dat er een com-

pensatie voor scholen en ver-
enigingen zou moeten komen. 
Alleen De Lokale Partij en 
VVD stemden tegen.

   
Advertorial

Vervolg: Oproep aan de raadsleden van de  
gemeente Wijdemeren
Geen bebouwing aan het Ankeveensepad, maak er beschermd dorpsgezicht van

NEDERHORST DEN BERG
Vorige week riepen wij u op 
om ten aanzien van het te 
nemen besluit over de aan-
passing van het bestem-
mingsplan van een perceel 
grond aan de Dammerweg 
en gelegen langs het Anke-
veensepad zorgvuldig om 
te gaan met de verschillen-
de belangen. In een uitge-
breide toelichting vroegen 
wij u niet in te stemmen 
met de bouwplannen en 
het Ankeveensepad aan 
te merken als ‘beschermd 
dorpsgezicht’. Het doet 
recht aan de behoeften 
van de inwoners van Ne-
derhorst den Berg.

Inmiddels is er een hoorzitting 
geweest waarin u kennis hebt 
kunnen nemen van de ziens-
wijzen van de verschillende 
partijen. Binnenkort zult u uw 
keuze moeten maken.

Politiek dilemma en de op-
lossing
Verschillende politici gaven 
ons te kennen niet blij te zijn 
met de bebouwing van het 
perceel, maar wel graag de 
sociale woningen boven het 
Spiegelhuys gerealiseerd te 
zien. En ook wij weten hoe 
belangrijk dergelijke woningen 
zijn, al zijn het er hier maar 
drie.

Wij hebben daarom nagedacht 
over een oplossing waarmee 
zowel de natuur kan worden 
behouden, en toch sprake is 
van het beschikbaar (kunnen) 
komen van de sociale wonin-
gen.

Realisatie sociale woningen
De huidige eigenaren van het 
Spiegelhuys blijken volgens 
de Gooi- en Eemlander jaren-
lang de woningen boven de 
brasserie illegaal te hebben 
verhuurd. De huidige bestem-
ming van het pand maakte wo-

ningverhuur niet mogelijk, het 
heeft een horecabestemming. 
De oplossing is dus simpel: 
als u instemt met een bestem-
mingswijziging van dit perceel 
tot ‘gemengd’, kunnen de hui-
dige eigenaren doen met de 
bovenverdieping wat zij al ja-
ren illegaal deden: verhuren 
als (sociale) woonruimte. Dit 
kost de gemeente niets, de 
huidige eigenaren zullen vast 
blij zijn want hun pand krijgt 
een ruimere bestemming (met 
waardestijging tot gevolg) en 
ze kunnen met een gerust hart 
gaan verhuren.

Tegelijkertijd hoeft u dan níet 
in te stemmen met de bouw 
van de (dure) huizen op het 
perceel ernaast. Want die 
bouw tast het landelijke karak-
ter van het Ankeveensepad en 
daarmee van het centrum van 
Nederhorst onherstelbaar aan, 
zoals drie onafhankelijke des-
kundigen al eerder stelden.

Het landelijke karakter ver-
sterken
Natuurlijk is het dan van be-
lang dat het perceel – dat 
door de huidige eigenaren 
niet bepaald op een nette, 
landschappelijk verantwoorde 
manier is onderhouden – weer 
in een zodanige staat wordt 
hersteld dat sprake is van een 
aanwinst voor het dorp. We 
hebben daarvoor een plan, en 
zouden dat graag met steun 
van u verder willen uitwerken.

We zien voor ons dat een deel 
van het perceel dat is gelegen 
achter Brasserie Het Spiegel-
huys als terras, grenzend aan 
een natuurgebied, wordt geëx-
ploiteerd door de huidige uit-
bater van deze Brasserie, die 
het zo goed doet in het dorps-
centrum. Het resterende deel 
van het perceel kan in overleg 
met een landschapsarchitect 
zodanig worden ingericht dat 
‘de natuur er weer terugkomt’, 
en tevens deels toegankelijk 

wordt voor de vele wandelaars 
die gebruik maken van het An-
keveensepad. Uiteraard zullen 
wij – net als we met het Scha-
penweitje hebben gedaan – 
onze actieve betrokkenheid bij 
de uitvoering van deze plan-
nen tonen.

Win-win
In onze ogen wint bij dit voor-
stel bijna iedereen: de natuur, 
woningzoekenden uit de ge-
meente en de burgers. Een 
sympathieke politieke oplos-
sing bij uitstek dus. Waarbij 
politieke partijen laten zien dat 
burgerparticipatie een serieus 
thema is voor ze.

Wij wensen u veel wijsheid bij 
het nemen van uw besluit.

Stichting Natuurbehoud Anke-
veensepad   
  
Vrienden van het Ankeveen-
sepad
Omwonenden

Foto: Pieter en Wouter Luijer van Amicitia
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM

Een Easysit sta-opstoel 
op maat, al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Houd 1,5 meter afstand van ons 

winkelpersoneel en anderen.  

Ook vóór de winkel.

1,5 M.

Kom zoveel mogelijk alleen 

naar de winkel. 

Doe uw boodschappen zoals 

u altijd doet. Dan is er genoeg

voor iedereen!

Betaal met pin  

of contactloos. 

Volg altijd de aanwijzingen op 

van ons personeel.

Raak alleen het product aan 

dat u nodig hee�.

Blijf thuis als u verkouden bent of 

griep hee�. Vraag familie of buren 

om uw boodschappen te doen.  

Of bestel deze online.  

 In deze winkel zijn maximaal  mensen tegelijkertijd welkom.
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Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-53420733   Showroom Hilversum

Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

Easysit D62 Easysit D71

Easysit A160Easysit A160

Easysit DS703

INRUILKORTING XL
Ontvang tot € 650,- terug

voor uw oude stoel of bank!*
Bij aankoop van een Easysit

Pro� teer tot en met 7 juli!

Stressless® Paris

INRUILKORTING XL

Easysit D64
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Vernietig niet je Kroonjuweel
Na een werkdag of een ver-
gadering je hoofd leegma-
ken met een wandeling of 
een fietstocht. Doet u dat 
het liefste in de natuur of 
in stedelijk gebied?

Wijdemeren is een gemeente 
waar je tot rust kunt komen in 
de natuur. Weidse vergezich-
ten over het water en weilan-
den, een broedplaats voor 
(beschermde) vogels. Vogels 
dansend van rietkraag naar 
rietkraag, de Rietzanger, de 
Kleine Karekiet, de Boeren-
zwaluw, hier en daar de Grote 
Karekiet en de IJsvogel, de 
Reigers en de Ooievaars.

De natuur is hier zo rijk, het 
voedt onze ‘peace of mind’, is 
energie gevend en heeft een 
positief effect op ons welzijn.

Juist in de randstad, te midden 
van Amsterdam en Utrecht, 
zijn natuur- en stiltegebieden 
zeldzaam en uniek. Waarom 
zou je zo’n kroonjuweel vernie-
tigen? Eenmaal weg, is weg. 
Waar kun je nog zo in stilte di-

rect naast het water wandelen 
of fietsen met zo’n vrij uitzicht, 
zoals van de Oud-Loosdrecht-
sedijk in Loosdrecht naar het 
Moleneind in Kortenhoef langs 
de Loenderveense plas of via 
de eeuwenoude A. Lamberts-
zkade naar Loenen aan de 
Vecht? Dit is een Natura2000 
(een Europees netwerk van) 
beschermd natuurgebied.

Willen we een stalen dam-
wand om tegen aan te kijken 
i.p.v. het weidse unieke uit-
zicht van een natuur plas voor 
een snellere vaarverbinding?
Je kunt nu al varen van de 
grote plas in Loosdrecht via de 
Raaisluis naar de Wijde Blik.

Moet in deze versnelde wereld 
recreëren nu ook al versnellen 
om te ONThaasten?

Wil je een gebied toeristisch 
aantrekkelijker maken, zorg 
dan voor variatie en geen 
eenheidsworst. De variatie 
van vaarplassen en natuur-
plassen, ieder op zich. Maak 
niet dezelfde fout als in Am-

sterdam dat de toeristen het 
gebied overnemen en er voor 
haar oorspronkelijke bewo-
ners ‘dier en mens’ (haast) 
geen plek meer is. Behoud 
juist je kracht en uniciteit.

Laat ‘Wijdemeren’ de plek van 
‘Weidse meren’ en van natuur 
blijven als grootste aantrek-

kingskracht.

Behoud je natuur als Kroonju-
weel.

Van natuurliefhebbers, Mireil-
le, Max, Jacqueline, Koen, 
Sander, Leonie, Philip, An-
neke, Bram, Charlotte, Alice, 
Ron, Charlie, Saskia, Han, El-

len, Jitze, Manja, Ciske, Mar-
ja, Marc, Hans, Tracy, Bert, 
Wendela, Rob, Bianca, Lida, 
Margo, John, Renate, René, 
Patricia, Miranda, Daphne, 
Ellen, George, Patrick, David, 
Ineke, Saskia, Jan, Gert jan, 
Peter, Jacolien, Jolanta, Coby, 
Paul, Gos Hein, Bernard, Ri-
gina, Tineke.

Volop spechten in het bos
Door: Thalita Stam

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de 
Wijdemeerse natuur neem 
ik graag mijn camera mee. 
Puur als hobby. In de na-
tuur in onze omgeving 
komt zoveel moois voor. 
Niet alleen bijzondere die-
ren, soms ook alledaag-
se. Maar dat maakt een 
wandeling zo bijzonder; je 
komt altijd wel wat tegen.

Van ver hoor je ze al roffelen 
op de bomen: de spechten. 
Vooral de Grote Bonte Specht 
komt het meest in onze bos-
sen voor. Door een soort van 
schokdempers om hun her-
senen merken ze zelf niet zo-
veel van het harde getik op de 
boomstammen. Roffelen doen 
ze een tot twee seconden ach-
ter elkaar, waarbij wel 10 tot 16 
slagen per seconde gehaald 
worden, tot wel 12.000 keer 
per dag.

Na het uithakken van een per-
fect rond nest door het man-
netje, worden de vrouwtjes 

gelokt door vaker en langer te 
roffelen op vaak dood hout.

In deze periode (juni) zijn de 
jongen nog vaak te zien die 
met hun kopjes uit de nest-

gaten steken, wachtend op 
voedsel. De specht in je ei-
gen tuin krijgen is niet zo heel 
moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld 
een speciaal blok maken met 
vogelpindakaas. De Grote 

Bonte Specht staat vaak in de 
top 20 van meest getelde vo-
gels in de tuin. Niet iedereen is 
zo blij met deze rover, ze kun-
nen in tuinen namelijk ook de 
nestkasten van kleine vogels 

plunderen voor het eten van 
de eieren en de jongen. (Op de 
foto: mannetjesspecht, te her-
kennen aan de rode vlek op de 
kop. Deze vlek ontbreekt bij de 
vrouwtjes).

Wilt u dit weidse uitzicht behouden of liever aankijken tegen een stalen damwand?
(foto Loenderveense Plas met daarin de waterleidingplas tussen Loosdrecht, Kortenhoef en Loenen 

aan de Vecht)
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885 reacties op 16 tiny 
houses
LOOSDRECHT
Uit een bericht uit de Gooi- en 
Eemlander van vorige week 
blijkt dat er maar liefst 885 
reacties waren op de 16 tiny 
houses. Deze tijdelijke kleine 
woningen zijn gepland op een 
deel van de voormalige ge-
meentewerf aan de Rading te 
Loosdrecht. Eerder leek het te 
gaan om 1260 aanmeldingen 
op Woningnet dat de verdeling 
van huurwoningen regelt voor 
o.a. woningcoöperatie Gooi en 
Omstreken, doch er was spra-
ke van een dubbeltelling. Om-
dat de ene helft was bestemd 
voor onder 28-jarigen en de 

andere 8 voor onder 35-jari-
gen die konden inschrijven. 
Dus schreven enkele honder-
den uit de jongste categorie 
zich in bij beide categorieën. 
De gemeente zegt volgens 
de Gooi- en Eemlander dat 
‘grofweg de helft’ van de in-
schrijvers uit de zes dorpen 
van Wijdemeren komt. Gezien 
de criteria mag je er dus van 
uitgaan dat alle 16 tiny houses 
voor Wijdemeerders bestemd 
zijn. Het maakt in ieder geval 
duidelijk dat de behoefte aan 
kleine betaalbare woningen 
groot is, aldus de woordvoer-
der van de gemeente.

   

Energietafel    
Loosdrecht

LOOSDRECHT
De Energiecoöperatie Wijde-
meren organiseert wekelijks 
een energietafel. Daar kunt u 
vragen stellen over kleine be-
spaarmaatregelen tot en met 
het verduurzamen van uw 
huis. U ontvangt een placemat 
met 24 bespaartips die u gelijk 
kunt toepassen. Wilt u mee-
doen met de 1000huurdersac-
tie of de LEDlampactie en het 

inleveren van gloeilampen? U 
bent van harte welkom. Meer 
weten over hoe u zelf energie 
kunt opwekken en uw eigen 
huis kunt verduurzamen? Bij 
de energietafel kunt u terecht 
met al uw vragen. We helpen u 
graag verder. Elke woensdag 
van 14 – 16 uur, Landgoed de 
Rading, De Rading 1b. Voor 
meer Informatie: www.ecwij-
demeren.nl.

Eemvalleistad
Ingezonden brief

Volgens ons gemeentebestuur 
zijn er zo’n 1000 nieuwe wonin-
gen nodig. Ik bestrijd dat met 
klem. Maar waar is het eigenlijk 
door gekomen dat de woning-
nood zo snel steeg? Tot enkele 
decennia terug hadden we be-
jaardentehuizen, en veel oude-
ren hadden het daar best naar 
hun zin, er werden leuke mid-
dagen georganiseerd, zoals 
een bingo. Nu moeten ouderen 
plots zo lang mogelijk zelfstan-

dig blijven wonen en tijdens de 
lockdown is pijnlijk duidelijk ge-
worden hoe zwaar dat voor de 
ouderen was, zij vereenzaam-
den. In een bejaardencentrum 
was dat nooit gebeurd. En die 
mensen laten wel een betaal-
bare woning achter voor de 
nieuwe generatie. Maar er is 
meer aan de hand. Tussen Al-
mere en Zeewolde moet een 
gehele nieuwe stad verrijzen, 
Eemvalleistad, met 50.000 

woningen. En dat op nog geen 
half uur rijden van de gemeen-
te Wijdemeren. Je kunt wel 
zeggen dat iedereen in de Wij-
demeren wil wonen, maar daar 
is geen capaciteit voor, en ook 
geen werkgelegenheid, in een 
nieuw te bouwen stad liggen 
enorme kansen.

Patrick Kreuning

   

Hoe gaan scholen en verenigingen 
dit redden?
Ingezonden brief

Onlangs kondigde de GAD 
in het kader van een ‘bezui-
nigingsplan’ aan het ophalen 
van oud papier in eigen be-
heer te willen gaan doen. Dit 
betekent dat ze daarmee een 
essentiële inkomstenbron van 
totaal € 250.000,00 weghalen 
bij scholen, clubs en verenigin-
gen in onze regio. Honderden 
enthousiaste vrijwilligers zor-
gen er al vele jaren in hun vrije 
tijd voor dat met het ophalen 
van oud papier een belangrijk 
stuk inkomen voor hun school, 

club of vereniging wordt ge-
genereerd. Daardoor kunnen 
scholen interessante projecten 
realiseren en kunnen ze de zo 
belangrijke sport- en culturele 
voorzieningen in onze dorpen 
voor iedereen financieel be-
reikbaar houden. Het weg-
vallen van de ‘oud papier in-
komsten’ betekent een ernstig 
gevaar voor het voortbestaan 
van veel verenigingen. Want 
terwijl bedrijven miljoenen eu-
ro’s Corona-steun krijgen, ne-
men de subsidies voor sport 

en cultuur alleen maar af. Zon-
der ‘oud papier inkomsten’ zal 
bij veel clubs en verenigingen 
de contributie met 50 tot 100% 
omhoog moeten, terwijl projec-
ten op scholen moeten worden 
geschrapt. Laat het ophalen 
van oud papier dus a.u.b. zoals 
het is. Dan houden we in onze 
regio een gezond onderwijs-, 
sport- en cultureel klimaat.

Frank Senteur, voorzitter Mu-
ziekvereniging de Vriendschaps-
kring Ankeveen

   

Gemeentehuis aan de Kwakel
Ingezonden brief

Omdat een ingezonden stuk 
maar 300 woorden lang mag 
zijn, zal ik van mijn kritiek op de 
nieuwbouw van het gemeente-
huis aan de Kwakel een feuil-
leton moeten maken. Een ding 
staat vast, dat gemeentehuis 
aan de Kwakel komt er! Een 
goed verstaander heeft een 
half woord nodig. Het lijkt mij 
leuk een paar stukjes te schrij-
ven over de manier waarop de 
gemeente Wijdemeren haar 
volk de bouw van het nieuwe 
gemeentehuis voorkookt.

In mijn eerste deel over de 
bouw van een nieuw gemeen-
tehuis kon ik slechts algemeen 
verwoorden wat ik vond van 
het idee een gemeentehuis te 
bouwen aan een doodlopen-
de weg. Ik maak nu op uit de 

verslaggeving over de informa-
tieavond op woensdag 16 juni, 
dat niemand van de omwonen-
den niet vond dat er een nieuw 
gemeentethuis moet komen. 
Wellicht hebben alleen de om-
wonenden van de Rading ge-
reageerd en zijn die dolblij dat 
het gemeentehuis daar ver-
dwijnt.

Uit de editie van woensdag 23 
juni is zeer interessante infor-
matie te halen over de wens 
van de gemeente toch een 
nieuw gemeentehuis te bou-
wen. Zoals ik al eerder aangaf 
kwam er een hele trits drogre-
denen, achterstallig onder-
houd, te duur, nieuw is lekker 
modern dus goed... Maar ver-
derop in de editie staan een 
paar artikelen die niet los zijn te 

zien van de wens een gemeen-
tehuis te bouwen.

De financiën op een rijtje: de 
gemeente vindt het geen pro-
bleem de reserve steeds aan te 
spreken en gelukkig is de be-
lastingcapaciteit pas op 138% 
en nog niet op de maximale 
150% ; daar worden we als be-
woners echt gelukkig van! Kan 
Wijdemeren zelf de boontjes 
doppen: Lijst De Kloet en lijst 
Zagt vinden van wel. Anderen 
twijfelen of dat kan en denken 
aan een samenwerking links-
om of rechtsom.

En dus heeft een nieuw ge-
meentehuis de hoogste prio-
riteit...

Erik Vermue
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Te verwachten: Hotel Ottenhome en Cannenburgerpark
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Geïnteresseerde raads-
leden werden bijgepraat 
over twee totaal verschil-
lende bouwplannen. Op 
het terrein van de voorma-
lige garage Neef komt het 
Cannenburgerpark met 33 
wooneenheden en jachtha-
ven Ottenhome wordt uit-
gebreid met een hotel van 
circa 100 kamers.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
opende met het statement dat 
de gemeente zich gedwongen 
ziet om elke geschikte plek 
binnen het dorp te benutten 
voor woningbouw. Hetgeen 
een impact heeft op de direc-
te omgeving. Participatie en 
transparantie zijn derhalve de 
toverwoorden om bewoners te 
betrekken bij de plannen.

Cannenburgerpark
Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed was trots op de 20 
appartementen, 11 grondge-
bonden woningen en twee 
2-onder-een-kappers op de 

hoek van Herenweg en Can-
nenburgerweg. Hij sprak van 
hoogwaardige woningbouw 
die in een grote behoefte vol-
doet bij verschillende doel-
groepen. Namelijk elf sociale 
‘koop’-appartementen van 55 
m2 (€220.000). Uit gesprekken 
met belangstellenden was hij 
ervan overtuigd dat de Anke-
veners geen sociale huur wil-
den. Daarnaast 9 iets grotere 
appartementen van 70 m2. De 
elf gezinswoningen variëren 
in breedte van 4,8 tot 6 meter, 
terwijl de 2-onder-eenkappers 
maar liefst 160 m2 groot wor-
den. De monumentale voor-
kant blijft in tact. Er komen 65 
parkeerplekken, waarvan 12 
ondergronds.

‘ANKEVENERS
WILLEN GEEN

SOCIALE HUUR’

De projectontwikkelaar hecht-
te veel waarde aan het voor-
traject, waarin hij was begon-
nen met een blanco sheet. Er 
was veel gecommuniceerd, 
met nieuwsbrieven, een en-
quête en een website. Er wa-

ren brainstormwandelingen 
geweest met 167 bezoekers 
en verdiepingsavonden. Uit-
eindelijk bleef er één voor-
keursvariant over. Zijtveld 
pleitte ervoor dat er de plicht 
komt om de woning zelf te be-
wonen. Bovendien wil hij bij de 
verdeling dat Ankeveners en 
jongeren voorrang krijgen.

Hotel Ottenhome
Architect Dirk Vroeginde-
wey schetste een futuristisch 
beeld van Ottenhome, waar 
het bestaande restaurant en 
loodsen worden gesloopt en 
worden vervangen door een 
hotel van circa 100 kamers. 
Een en ander verdeeld over 
drie gebouwen, verbonden 
door golvende randen om het 
watersport aspect uit te beel-
den. Prachtige beelden van 
een hoofdgebouw met groene 
gevels, omgeven door riet-
kragen, wilgen en boomstam-
men. Aanpalende gebouwen 
in stoer hout. Het geheel wordt 
door een natuurstrook ge-
scheiden, iets verder van de 
provinciale Vreelandseweg. 
Er komt ook een parkeerga-

rage die de huidige overlast 
op de smalle toegangsweg 
met veel foutparkeerders wel-
licht zal opheffen. Uiteraard 
komen het restaurant en de 
terrassen terug. Eigenaar Tim 
Emmelot antwoordde op een 
vraag van VVD’er Van Balen 
dat de recreatieve functie ook 
zal blijven, met haven en boot-
verhuur. Sterker, de verblijfs-
functie en de recreatie zullen 
elkaar versterken, zomer en 
winter.

Het plan bevindt nog in de al-
lereerste fase. Er is nog ondui-
delijkheid over de bouwhoogte 
van drie lagen. Die is nu 11,7 
m. maar kan nog naar 10 m. 
Ook de vorm van de parkeer-
garage is punt van discussie 
met bezwaarmakers. Een gro-
te delegatie van de provincie 
Noord-Holland leek akkoord, 
althans verklaarde dat de plan-
nenmakers ‘op de goede weg’ 
waren. Maar het is al tijden 
angstig stil vanuit Haarlem.

Speeddate met wethouders een succes
Bijeenkomst Ondernemend Wijdemeren na ruim een jaar 

WIJDEMEREN
Wijdemeren Ontwaakt. Dat 
was de slogan waarmee 
vereniging Ondernemend 
Wijdemeren vorige week 
ruim honderd leden een 
mooi evenement voor-
schotelde. Het programma 
bestond uit een ‘brain-
storm’ aan boord van een 
tiental sloepen en een ont-
spannende barbecue op 
het prachtige terrein van 
Jachthaven Kortenhoef en 
restaurant Docks. De ont-
moeting met wethouders 
Jos Kea en Jan Jaap de 
Kloet bleek, voor zowel de 
bestuurders als de onder-
nemers, een schot in de 
roos.

Voordat de teams vertrokken 
voor een mooie vaartocht, 
kregen de ondernemers een 
inspirerende presentatie van 
Sander Reijn en Nico van 
Kooi: “we hebben de focus ge-
legd op wat je als bedrijf kan 
doen om jezelf de promoten 
via guerrilla-marketing. Lage 

kosten, hoge impact. Zeker 
na de lange ‘lockdown’ leek 
ons dat een mooi onderwerp. 
En we hebben de deelnemers 
ook gevraagd om na te den-
ken hoe we onze gemeente 
op die manier nog beter op de 
kaart kunnen zetten”.

De vaartocht kende tussen-
stops bij Ottenhome en res-
taurant Dudockx, aan het ein-
de van het Hilversums kanaal. 
Bij deze laatste locatie wacht-
ten beide wethouders de bo-
tjes op. Onder genot van een 
drankje en hapje leidde dat 
tot de nodige interacties. Voor 
Jos Kea (VVD), die onder an-
dere financiën en economi-
sche zaken in zijn portefeuille 
heeft, was het vooral een ken-
nismaking: “Ik ben natuurlijk 
nogal nieuw in deze functie, 
het was fantastisch met zoveel 
ondernemers in zo’n korte tijd 
te kunnen praten. Een soort 
speeddating. Geweldig goed 
geregeld!”.

Wethouder Jan Jaap de Kloet 

(Dorpsbelangen) kende al veel 
van de deelnemers. “Goed om 
weer even bij te praten. En 
te luisteren naar knelpunten 
maar ook adviezen. Zo werd 
geopperd dat we nieuwe me-
dewerkers van de gemeente 
een soort kennismaking moe-
ten laten doen met de dorps-
kernen en ‘hotspots’ in Wijde-
meren. Daar gaan we serieus 
naar kijken omdat zo’n ‘inbur-
gering’ enorm kan helpen”.

Bij terugkomst haalden Van 
Kooi en Reijn het visnet op 
van alle aan boord bedachte 
hersenspinsels. Zo werden 
voor de promotie van de ge-
meente slogans gepresen-
teerd als “Wijdemeren Boei-
end”, “Wijdemeren Pakt Je In” 
en “Wijdemeren: Leuk hè?!”. 
Ook voor individuele bedrijven 
bleek nagedacht over guerril-
la-marketing. Restaurant 1244 
in Ankeveen, dat vorig jaar 
door brand werd verwoest, 
zou met de campagne “Als 
Een Lopend Vuurtje’ hun aan-
staande heropening onder de 

aandacht kunnen brengen. 
Meeste stemmen kreeg het 
idee om reisbureau The Tra-
velclub José te linken aan de 
slogan: “Prik je vakantie (vei-
lig) bij José”.

Ondernemend Wijdemeren is 
een netwerk met zo’n 350 le-
den. “Het was erg goed om na 
ruim een jaar weer bij elkaar 
te komen. In deze periode is 
de vereniging overigens met 
dertig leden gegroeid. Dat vin-
den we even opmerkelijk als 
geweldig. We blijken voor de 
gemeente steeds meer een 

serieuze gesprekspartner. Los 
van de zwaardere thema’s, 
zoals de omgevingsvisie en 
de nota Loosdrechts Plassen-
gebied, houden we ons ook 
bezig met meer praktische 
zaken, zoals hoe we onder-
nemers kunnen helpen bij hun 
dagelijkse uitdagingen. En ja, 
marketing hoort daar ook bij. 
Want als we onszelf, zowel als 
gemeente en bedrijven, niet 
promoten, gebeurt er iets heel 
ergs. Namelijk niets! En daar 
zijn we niet van”, besluit voor-
zitter Dik van Enk.

Foto: Luchtfoto Cannenburgerpark
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J. Veldhuizen BV: 100% elektrisch vervoeren en werken
WESTBROEK
Aannemersbedrijf J. Veld-
huizen BV uit Westbroek 
heeft duurzaamheid ver 
doorgevoerd met een 
nieuwe, volledig elektri-
sche Toyota Proace. Deze 
bestelwagen wordt inge-
zet in combinatie met een 
lichtgewicht aanhang-
wagen van Veldhuizen 
Wagenbouw, met daarop 
een eveneens elektrische 
Knikmops. Om dat moge-
lijk te maken verruimde 
het bedrijf het trekgewicht 
van de Toyota Proace naar 
3.125 kilo.

Aannemingsbedrijf J. Veldhui-
zen B.V. richt zich op bestra-
tingswerkzaamheden voor be-
drijven en lokale overheden. 
Steeds vaker wordt er in aan-
bestedingen geëist dat er ‘zero 
emissie’’ gewerkt moet worden 
en daarvoor heeft het bedrijf 
onder meer geïnvesteerd in 
elektrische machines zoals 

trilplaten en een Knikmops E 
130 mini shovel. Voor het ver-
voer van die machines bood 
naamgenoot , maar geen fa-
milie, Veldhuizen Wagenbouw 
uit Groenekan een praktische 
oplossing in de vorm van het 
aanpassen van een volledig 
elektrische Toyota Proace be-
stelwagen.

75 km.
De Toyota Proace heeft een 
actieradius van 220 kilometer 
en een maximaal aanhangwa-
gengewicht van 1000 kilo. Om 
de bestelwagen geschikt te 
maken voor de inzet met een 
zwaardere aanhangwagen 
werd er een nieuwe trekhaak 
ontwikkeld, die is goedge-
keurd voor 3.125 kilogram. De 
zwaardere inzet heeft uiter-
aard consequenties voor de 
actieradius, maar aangezien 
aannemingsbedrijf J. Veldhui-
zen B.V. werkt in een straal 
van 75 kilometer is dat geen 
probleem. De lichtgewicht 

tandem-as aanhangwagen 
werd speciaal voor dit doel 
ontwikkeld. Met een eigen 
gewicht van slechts 530 kilo 
resteert er een netto laadver-
mogen van 2.600 kg. De vol-
ledig elektrische Knikmops 
130 E 130 weegt 1.900 kilo, 
waardoor er voldoende laad-
vermogen overblijft voor ge-
reedschappen, palletvorken, 
een stenenklem en een elek-

trische stamper. De aanhang-
wagen is uitgevoerd met in de 
breedte verstelbare oprijplaten 
waardoor deze voor meerde-
re machines geschikt is. Door 
de afgeschuinde vloer aan de 
achterzijde is de oprijhoek op-
timaal voor zelfrijdende machi-
nes.

Mobiele kraan
Naast de elektrische Toyota 

en de E-Knikmops heeft J. 
Veldhuizen ook een volledig 
elektrische 17,5 tons mobiele 
kraan besteld. Daarmee breidt 
het bedrijf de zero emissie 
services nog verder uit voor 
klanten die bereid zijn om wat 
extra te betalen voor duurza-
me oplossingen voor bestra-
tingswerken.

de kaasstengel die smaakt naar méér!

Kaas
Staafjes

KKaaaassKaas
SSttaaaaffjjeessStaafjes

Loosdrechtse) --
) )

GENIET DEZE ‘ZOMER IN WIJDEMEREN’ VAN ONZE PUUR NATUURLIJKE BORRELHAPJES BIJ:   1244 | BRAMBERGEN | DOCKS | 
FINLEY | DE HAVENCLUB | HET KOMPAS | OTTENHOME | DE OTTER | PORTO | STEIGER 1394 | SYPESTEYN | VLAAR | WETTERWILLE 

RE  20M 2O 1Z

LATEN WE 
ER MET ELKAAR EEN 

TOPZOMER 
VAN MAKEN!

NIEUW!
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Geboortesupport steekt senioren 
van Sportivo in poloshirt

LOOSDRECHT/
KORTENHOEF
Bij gymnastiekvereniging 
Sportivo, die actief is in 
sporthal Eikenrode (Loos-
drecht) en in de Korten-
hoefse Fuik, zijn ze in hun 
nopjes. Het seniorenclub-
je de Gympies ontving 
nieuwe poloshirts.

Astrid Laanen, eigenaar ge-

boortesupport.nl, zegt met 
een brede glimlach dat zij met 
de allerjongsten van onze we-
reld van doen heeft, en dat het 
haar daarom veel plezier doet 
om deze sportende senioren, 
de Gympies gedoopt, van 
een poloshirt te voorzien. “Zij 
doen het om jong te blijven, 
en dat wordt door mij zeer 
gewaardeerd,” verklaart ze. 
Voorzitter Dorothea Lanting 

en penningmeester Mik Le-
fel knikken instemmend, met 
veel pijn en moeite hebben ze 
Sportivo tijdens de pandemie 
boven water gehouden.

Senioren met sportinteresse, 
stuur een e-mail naar: gym-
nastiekverenigingsportivo@
gmail.com

   

Gelukt! 5 marathons in 5 dagen
Door: Kim Tomei

NEDERHORST DEN BERG
Een aantal weken geleden 
stond in dit weekblad een 
artikel over marinier Ro-
bin Imthorn uit Nederhorst 
den Berg: hij wilde 5 ma-
rathons in 5 dagen gaan 
lopen, met als missie: ‘Dat 
we open kunnen zijn over 
onze geestelijke gezond-
heid, dat de onderbelich-
te druk op het thuisfront 
aandacht en ruimte krijgt, 
om bewustzijn en fondsen 
te werven voor stichtingen 
die in dienst staan van 
degenen die het moeilijk 
hebben.’

De 27-jarige Berger had ge-
pland om op 18,19,20, 21 en 
22 juni dagelijks een Mara-
thon te lopen. Hij heeft zijn uit-
daging de naam ‘five five out’ 

meegegeven, wat in defensie 
een code is voor ‘ik versta je 
perfect’. Toepasselijker kan 
niet. Inmiddels zijn deze da-
gen achter de rug en kunnen 
wij met gepaste trots melden: 
het is Robin gelukt! Op zijn 
instagrampagina (@fivefive.
out) was te volgen hoe het 
de marinier verging. Het was 
soms best even afzien, maar 
met genoeg rust tussendoor, 
regelmatig een massage en 
heel, heel veel support, is het 
Robin gelukt zijn doel te be-
halen. Zijn doel is bereikt: met 
de 5 marathons heeft hij men-
tal health op de kaart gezet, 
zeker ook bij andere vetera-
nen. Praten mag, nee, moet. 
Je bent niet alleen! Wij willen 
Robin feliciteren met deze ge-
weldige prestatie.

Privé sloepentochten 
met schipper
LOOSDRECHT
Deze zomer is Alex de 
Kruijff gestart met het 
aanbieden van kleinscha-
lige sloepentochten voor 
iedereen die een paar uur-
tjes wil komen genieten 
van de prachtige Loos-
drechtse Plassen Een 
heerlijk tochtje, alleen of 
met enkele personen, over 
de Drecht, de Loosdrecht-
se Plassen en de Kalver-
straat. Speciale wensen 
zijn bespreekbaar.

Met de privé sloepentoch-
ten is dit nu voor iedereen 
mogelijk, ook als je zelf niet 
kan varen, geen sloep hebt 
of liever niet met een groter 
gezelschap een rondvaart wilt 
maken. Een mooie aanvulling 
voor de recreatie!
Het idee van de privé sloe-
pentochten is ontstaan toen 
hij constateerde dat familie, 
kennissen en vrienden het 
altijd zo fijn vinden om een 
eindje te gaan varen wan-
neer zij op visite zijn. Gezellig 
met elkaar, een hapje en een 
drankje en genieten van wat 
de Plassen te bieden heb-
ben. Ruim een jaar geleden is 
Alex de Kruijff met pensioen 
gegaan. Hij is oud-schooldi-
recteur en heeft nu veel vrije 
tijd. Hij vindt het leuk om ac-
tiviteiten te organiseren en 
wat om handen te hebben. 
Inmiddels heeft hij een mooi 
logo ontworpen en een flyer 
gemaakt. Deze nieuwe acti-
viteit wordt natuurlijk ook via 
de social media verspreid. Er 

wordt enthousiast gereageerd 
op dit initiatief! Willy, de vrouw 
van Alex de Kruijff assisteert 
bij de voorbereiding en acti-
viteiten en zal regelmatig als 
(gast)vrouw meevaren.

De sloepentocht
Je vaart in een comfortabele 
Coopersloep745 met ruime 
zitplaatsen. Een privé sloe-
pentocht is voor maximaal 6 
personen en duurt 2 uur. Er 
kan gereserveerd worden voor 
11.00 uur of 14.00 uur. Het is 
ook mogelijk om in onderling 
overleg een ander tijdstip af 
te spreken. De sloepentocht 
wordt geannuleerd bij regen, 
storm of het risico op onweer. 
Er wordt in dat geval een an-
dere datum gepland. Binnen 
de geldende corona afspra-
ken kunnen er naast de schip-
per en partner, momenteel 4 
passagiers meevaren. De op-
stapplaats is in de Porselein-
haven van Oud-Loosdrecht. 
Om een sloepentocht te re-
serveren neem je contact op 
met de schipper, telefonisch 
(06- 55545466) of per mail 
(acdekruijff@hotmail.com). 
Je ontvangt vervolgens per 
mail nadere informatie en een 
reserveringsformulier. Twee 
uur varen kost € 30 p.p. Voor 
gasten met kinderen tot twaalf 
jaar geldt een kinderkorting 
van € 10 op het vaartarief. 
Voor het varen met 1 persoon 
is er een toeslag van€ 10 op 
het vaartarief. De schipper en 
(gast-)vrouw hopen voor vele 
gasten er een fantastische 
tocht van te maken!



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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

We mogen los!!
Met je personeel, vrienden of familie op pad

Huur nu onze MS The Antonia
- Elektrisch 
- Minder valide lift
- Wĳ  varen met regen en wind
  (Dak en ramen kunnen open en dicht) 
- Gender neutraal toilet
- Biertap en gekoelde dranken
- Lekker hapjes, High Tea, amuses tot Grill /BBQ

Boek NU www.theantonia.nl of bel 06-53322433

Gratis
Fles bubbels

+
5% lezers korting

vermeld
Krant07-2020


