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

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend
contact op voor een
gratis waardebepaling en
verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

It Giet Oan
Mega lang Feestweekend
LOOSDRECHT
Dit staat op de website van
Stichting SLOEP: Ja! Jullie
lezen het goed! De gemeente Wijdemeren heeft groen
licht gegeven, de tent is

beschikbaar en ons Feestweiland zal er in september
weer prachtig bij liggen.
Niets staat ons dus nog in de
weg om er van woensdag 8 tot

Scoren op de huizenmarkt?
Met ons bereikt u uw doel!

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

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

en met zondag 12 september
een geweldig mega lang Feestweekend van te maken. We
zijn druk bezig met plannen,
organiseren en reserveren.
Hoe het weekend er precies uit
gaat zien en welke activiteiten
er in dit weekend gaan passen
is dus nog even een grote verrassing. Maar houdt Facebook
en www.StichtingSloep.nl goed
in de gaten, want zodra we
meer nieuws hebben laten wij
dit uiteraard direct weten. Tot
Snel! Ook SLOEP-vrijwilliger
worden? Mail naar info@stichtingsloep.nl
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Kom je bij ons werken?
Avontuurfabriek
8 tot 32 uur
Kijk voor meer informatie
op www.avontuurfabriek.nl
Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en
andere leuke cadeautjes.
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht
Diëtist gezocht loosdrecht
1a2 dagen per week.
Ook horeca personeel!
yolijhoek@gmail.com
Kom je bij ons werken?
Spelekids
8 tot 36 uur
Kijk voor meer informatie
op www.spelekids.nl
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

BIEN SÛR

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

NATUURSLAGERIJ • CATERING

WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

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

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

30 augustus
gaat aan de Bodemanstraat in
Hilversum de nieuwe
Albert Heijn open.
Wij zijn op zoek naar medewerkers,
kom bij ons team!
Info: mees.molenaar@ah.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bij aankoop van 150 gr. Ardennerham
ontvangt u een Galia meloen GRATIS!!
(zolang de voorraad strekt)

Hele week 8 t/m 14 juli

Malse Biefstukspiesjes

100 gram

Italiaanse Porchetta

100 gram

€ 2,98
€ 2,49

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN MAANDAG 26 JULI T/M DINSDAG 10 AUGUSTUS
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Bouwplan Ankeveensepad lijkt kansloos
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
De bouw van zes woningen aan het Ankeveensepad achter het Spieghelhuys lijkt het niet te halen
in de gemeenteraad van 8
juli. En daarmee zijn dus
ook de drie sociale appartementen boven de brasserie van de baan. Alleen
CDA en Dorpsbelangen (8
van de 19 zetels) zijn voorstander, De Lokale Partij,
PvdA/ GroenLinks, VVD
en D66 zijn tegenstander
van het huidige plan van
projectontwikkelaar KonderWessels. Woordvoerder
Nijenhuis was verbaasd en
boos.
Bouwen aan het Ankeveensepad is voor velen in het
Vechtdorp niet gewenst. Nadat eerder de bouw van 16
seniorenwoningen
op
het

Schapenweitje aan hetzelfde
Ankeveensepad was geblokkeerd, blijken de acties tegen
woningbouw ook nu succesvol. De projectontwikkelaar
wil twee vrijstaande woningen
en twee 2-onder-een-kappers
neerzetten aan de kant van het
terrein van de r.k. kerk in de
vrije sector. Met als compensatie in de goedkopere klasse
drie appartementen boven het
Spieghelhuys. Met o.a. een
handtekeningenactie,
twee
advertorials in dit blad, veel
bezwaarschriften en een hoorzitting was er stevige oppositie
tegen het plan. De bezwaren
komen neer op aantasting van
een beschermd dorpsgezicht,
te dichtbij, te massaal en het
aanpassen van de waterhuishouding.
Emoties
Projectontwikkelaar
Nijenhuis zei dat het ‘vijf voor 12’
was, het plan dat al 10 jaar in

voorbereiding was kon nu niet
meer veranderd worden. Het
oorspronkelijke bouwplan was
behoorlijk aangepast, van 16
in 2011 naar zes anno 2021.
Als ‘laatste gebaar’ kon hij de
bouwhoogte van de twee-onder-een-kappers laten zakken
van 11.5 naar 10.5 meter, de
andere hoogtes niet. “Als dat
niet kan, loopt het plan gevaar”, zei hij geëmotioneerd.
Bovendien wees hij op een
aantal onjuistheden in de betogen van de commissieleden.
Zo was er geen nadelig effect
op het dempen van de sloot
op het grondwaterpeil en bleek
de tuin van de parochie geen
monument. Ook benadrukte hij
dat alle facetten van de bouw
grondig waren onderzocht,
aantoonbaar met stapels documenten.
Vinkentouw
Dat PvdA/GroenLinks en De
Lokale Partij tegen waren, is al

lang duidelijk. Maar ook VVD
‘er Van Balen vond het niet rijp
voor de gemeenteraad om de
bekende redenen. Zelfs toen
commissievoorzitter Ria Hennis (DB) hem toefluisterde ‘het
zijn maar zes huizen’. “Dit gaat
’t niet redden in de raad’, zei
Van Balen. D66 zit mogelijk a.s.
donderdag op het vinkentouw.
Namens die partij hield Nanne
Roosenschoon een genuanceerd betoog met mitsen en
maren. Hij pleitte voor uitstel.
Zijns inziens was het plan ‘niet
voldoende verdiept’. Zijn pleidooi om na de zomervakantie
erop terug te komen, vond ech-

ter geen medestanders.
CDA- woordvoerder Frank van
Ruitenbeek zei dat de projectontwikkelaar ‘veel had toegegeven’ met een goede ruimtelijke onderbouwing. Dat een
doodlopende sloot als argument werd gebruikt tegen een
slechte waterhuishouding kon
er bij hem niet in. Ook Dorpsbelangen- spreker Rob Duikersloot was tevreden over het
bouwplan na ‘goede aanpassingen’ van KondorWessels.
Foto: Een impressie van de zes
woningen

Nieuw gemeentehuis op De Kwakel waarschijnlijk geen haalbare kaart
WIJDEMEREN
Op dit moment voert de
gemeente een onderzoek
uit naar een geschikte
plek voor de bouw van
een nieuw gemeentehuis
in combinatie met woningbouw. De huidige locatie
aan de Rading en de mogelijke locatie De Kwakel
waar onder andere de gemeentewerf is gevestigd
worden op haalbaarheid
onderzocht.

Bij de uitwerking van de inpassingstudie blijkt dat op de
locatie De Kwakel dermate beperkende factoren zijn, dat een
ontwikkeling van woningbouw
óf een gemeentehuis in combinatie met woningbouw feitelijk niet tot de mogelijkheden
behoort. Er zijn blijken teveel
planologische, juridische en
stedenbouwkundige beperkingen te zijn.
Wethouder Jos Kea: ‘Vanaf

het begin was het duidelijk dat
aan de locatie de Kwakel een
aantal uitdagingen kleefden,
waarvan de belangrijksten
planologisch van aard zijn. Zo
ligt de locatie die we op het oog
hebben geheel binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap.
Uit een verkennend gesprek
met de provincie over de mogelijkheden werd duidelijk dat
wij noch voor woningbouw
noch voor de bouw van een
gemeentehuis op steun vanuit

de provincie kunnen rekenen.
Of een eventuele aanvraag de
eindstreep zou halen weten we
natuurlijk pas helemaal zeker
als we de lange procedure ingaan, maar dat lijkt ons eerlijk
gezegd geen goede keuze. We
maken nu pas op de plaats om
scenario’s te heroverwegen.”
Wethouder Jos Kea heeft hierover een mededeling gedaan
tijdens de gecombineerde
commissievergadering MSZ/

RE op 30 juni. De direct omwonenden zijn geïnformeerd.
Het huidige gemeentehuis
is verouderd en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook als
het gaat om duurzaamheid
(energielabel A in 2030) zijn
er forse investeringen nodig.
Daarnaast speelt de behoefte
aan woningbouwlocaties een
rol bij het onderzoek naar een
geschikte locatie.

Regio’s luiden noodklok: ‘Code Rood voor Corridor A1’
REGIO
De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland,
zowel over de weg als via
het spoor, wordt de komende jaren slechter. Dat blijkt
uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur
& Waterstaat die onlangs
naar de Tweede Kamer is
gestuurd.

De A1, één van de belangrijkste verbindingen tussen
Randstad en Midden- en
Oost-Nederland, scoort in deze
mobiliteitsanalyse slecht en
daarom luiden vijf regio’s langs
de A1 – Gooi en Vechtstreek,
Amersfoort, Foodvalley, Cleantech en Twente – de noodklok.
“Het is letterlijk en figuurlijk
Code Rood voor de Corridor
A1”, aldus de bestuurders van
deze regio’s.

Het is voor het eerst dat vijf regio’s in vier provincies de handen ineenslaan en aandacht
vragen voor de integrale aanpak van de Corridor A1. “Langs
deze corridor bevinden zich
belangrijke woon- en werkgebieden. Hier wonen 2 miljoen
mensen, hier werken 1 miljoen
mensen én hier is sprake van
een grote groeiambitie. We
houden rekening met een toename van 150.000 woningen

en zo’n 400.000 inwoners”,
zegt Rob Metz, portefeuille mobiliteit van Regio Amersfoort.
De druk vanuit de Randstad op
Midden- en Oost-Nederland is
nu al groot.

Derde Termijn in dit seizoen
praat Ruud Bochardt met
wethouder Jos Kea van Wijdemeren en Dik van Enk van

Ondernemend
Wijdemeren
over onder andere de omgevingsvisie. Herman Stuijver is
In Gesprek Met burgemeester

Crys Larson van Wijdemeren.
In TV Magazine is een aantal
onderwerpen, waaronder de
vergroening van Stadszicht,

Dichtslibben
“Wij willen niet lijdzaam toekijken hoe de A1 verder dichtslibt terwijl noodzakelijke verbeteringen op het gebied van
duurzame mobiliteit, spoor

en openbaar vervoer op zich
laten wachten, “vertelt mobiliteitsportefeuillehouder Engbert Stroobosscher van Regio
Foodvalley.
Zijn collega Alexander Luijten
van Gooi en Vechtstreek: “We
kijken, naast inzet op de weg,
daarom ook naar verdere inzet van het openbaar vervoer,
zoals de trein, om de weg niet
verder te laten dichtslibben. “

GooiTV
De programmering
woensdag 7 juli:

vanaf

In de laatste aflevering van In

arbeidsparticipatie en de kindertuinen in Bussum.
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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.
Voor de mensen die van ons
de eerste vaccinatie met Astra hebben gekregen, en nog
geen tweede prik hebben gekregen, is 10 juli de allerlaatste
kans om die prik te krijgen.
We vaccineren op 10 juli tussen 10.00 en 13.00 uur in de

gymzaal op de Laan van Eikenrode. 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 infectie 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 beschermd te zijn.
Wij kunnen geen ander vaccin
dan Astra voor u regelen.

College geeft kaders mee voor			
herontwikkeling van ‘De Otter’
LOOSDRECHT
Dutchen, ontwikkelaar van
kleinschalige vakantieparken is voornemens om de
huidige jachthaven ‘De Otter’ om te vormen naar een
vakantiepark. Het college
staat positief tegenover
een kwalitatieve verbetering van het terrein maar
geeft de ontwikkelaar kaders mee voor de herontwikkeling van het perceel
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 131 te Loosdrecht.
Het college is van mening dat
het landschappelijke, historische en recreatieve karakter
van het plangebied bewaard
moet blijven in het nieuwe

plan. Wethouder De Kloet:
“We hebben in diverse gesprekken aangegeven dat de
karakteristieke elementen van
‘De Otter’ gerespecteerd moeten worden. We vinden het
ook belangrijk dat de hoofdfunctie van de jachthaven
blijft bestaan. De ligplaatsen
vormen daarbij een essentieel
onderdeel. De reeds bestemde ligplaatsen voor woonarken
wil het college behouden omdat deze onderdeel uitmaken
van het karakteristieke beeld
van de jachthaven.” De ontwikkeling past – strikt gezien
– binnen de ambities van het
Gebiedsakkoord, met name
door het aanbod van recreatief
kort verblijf en het aanbod van

bootverhuur. Het college ziet
nog wel graag de mogelijkheid
om het zicht op het water terug
te brengen in de plannen. Water naar de dijk brengen. Dat is
het gewenste landschappelijk
beeld voor dit gebied.
Maatwerk
Het bedrijf Dutchen zond onlangs een participatieplan aan
het College in verband met de
herontwikkeling van jachthaven Het college kan zich in de
voorgestelde aanpak vinden
en adviseert dringend ook rekening te houden met de belangen van de permanente
bewoners in de jachthaven en
zoveel mogelijk maatwerk te
leveren.

Commentaar ‘Otter’- bewoner
Door: Herman Stuijver

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Lieuwmaas
hazelnoot-schuimtaart
Groot €12,95
Klein € 7,50

LOOSDRECHT
Jaap van Waveren, woonarkbewoner op het terrein
van De Otter en ex-wethouder/ raadslid van Wijdemeren, reageerde snel op het
plan voor De Otter. Het gebied telt in totaal 43 woonarken en huisjes.
‘Ik heb begrip voor het feit dat
de eigenaren jachthaven De
Otter verkochten. Zover mijn
informatie reikt hebben zij hierbij de belangen van bewoners
en woonarkeigenaren mee laten wegen. Het is nu aan de
ontwikkelaar hiermee om te
gaan. Dat zij een mogelijke
herindeling voorstaan lijkt mij
duidelijk, doch ik ga ervan uit
dat zij op een constructieve wij-

ze met de belanghebbenden
omgaan om een voor alle partijen bevredigende oplossing
te vinden. Het gaat immers om
hun woning. Hopelijk tonen zij
zich een andere ontwikkelaar
dan diegenen die onmiddellijk
de tarieven dermate gaan verhogen zodat mensen moeten
vluchten. Ik ben het college en
het ambtelijk apparaat enorm
erkentelijk dat zij zich inzetten
voor de belangen van deze

burgers. Ik ga ervan uit dat zij
zich gesteund zullen voelen
door de gemeenteraad.’
(naschrift redactie: De eigenaren van boten hebben een
brief ontvangen waarin staat
dat de tarieven voor winterstalling verdubbeld zijn; H.St.)

Foto: De Otter (Javawa Photography
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Fijne zomervakantie!

Nieuw logo

#mooiWijdemeren
@ella_degroot

Officiële
bekendmakingen

Op woensdag 18 augustus verschijnt er weer
een volledige editie van Wijdemeren Informeren.
Tot die tijd publiceren we alleen officiële
bekendmakingen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Drukte bij burgerzaken

Vanwege de zomervakantie is het extra druk bij
burgerzaken met het aanvragen van paspoorten
of identiteitskaarten. Heeft u een afspraak, maar
bent u verhinderd? Annuleer dan uw afspraak
door te bellen naar 14 035 of e-mail naar
info@wijdemeren.nl. Zo kunnen we weer
iemand anders blij maken met de vrijgekomen
plek. Let op: donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur
en vrijdag 30 juli kunt u geen reisdocumenten
aanvragen vanwege technisch systeemonderhoud. U kunt wel terecht bij de receptie voor het
afhalen van eerder aangevraagde documenten.
>

“We werken niet voor, maar echt mét jongeren”
Willemijn Schimmel en Daniël
Kolenberg van Jeugd-Punt gaan de
straat op om in gesprek te gaan met
jongeren, maar geven ook voorlichting op basisscholen en coachen
jongeren van 12 tot 23 jaar in een
groep of individueel. Zij stellen zich
graag voor!
“We werken niet zozeer voor, maar vooral
mét de jongeren. We vragen wat ze nodig
hebben, wat hun wensen zijn. Echt luisteren
en in gesprek gaan”, vertelt Willemijn. Dat
doen ze op straat, maar ook via de gemeen-

te, basisscholen en ouders komen ze met
jongeren in contact.

Laagdrempelige hulp
Daniël benadrukt dat ze geen jeugdhulp
bieden. “Het gaat om laagdrempelige hulp
bij minder complexe zaken. Zoals activiteiten
die jongeren missen in hun dorp, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, minder in conflict
komen met anderen of sociale contacten
opbouwen. In Kortenhoef trainen we bijvoorbeeld een groep jongeren via Young Leaderz.
Ze leren echt van elkaar. De ambitie is dat ze
positieve rolmodellen in de buurt worden.”

Contact met de jongerenwerkers
“Belangrijk om te weten is dat we graag in
gesprek gaan met jongeren en buurtbewoners, maar we geen handhavers zijn. Bij
overlast en vernielingen is het echt nodig om
de politie te bellen”, aldus Willemijn.
Heeft uw kind ideeën voor activiteiten, denkt
u dat individuele coaching iets voor uw kind
is of heeft u een andere vraag? Neem contact
op met Willemijn via 06 10 87 01 88 of
ws@jeugd-punt.nl. Daniël bereikt u via
06 24 79 45 88 of dk@jeugd-punt.nl.
Zie ook www.jeugd-punt.nl.

Vrijwilligers Ont-Moetgroep gezocht
De Ont-Moet groep (OG) in de
Emtinckhof in Loosdrecht is een
plek waar mensen met beginnende
vergeetachtigheid elkaar wekelijks
ontmoeten, dingen met elkaar delen,
vragen en onzekerheden bespreken
en waar soms nieuwe vriendschappen
ontstaan.
De King Arthur Groep is op zoek naar vrijwilligers voor deze Ont-Moetgroep van maximaal acht deelnemers. Zij zoeken wandel-,
fiets- of zwemmaatjes. Mensen die samen
op stap willen naar de bibliotheek of markt,

Wel vrijwillig, niet vrijblijvend
Zij zoeken mensen die zich voor langere tijd
aan een deelnemer willen verbinden. Na een
eerste gesprek volgt een kennismaking met
de groep. Als het iets voor u is biedt de King
Arthur Groep kosteloos drie trainingen over
beginnende dementie. Elke training wordt
afgewisseld met een ochtend meelopen. Het
doel is dat deelnemers en vrijwilligers elkaar
na zo’n zes weken vinden en als maatjes aan
elkaar worden gekoppeld.

Sinds 1 juli kunnen asbest en asbestgelijkend
materiaal alleen nog worden ingeleverd op het
scheidingsstation van de GAD in Hilversum. U
kunt dus niet meer terecht in Weesp, Bussum
en Huizen. Wilt u asbesthoudend materiaal zelf
verwijderen uit de woning? Meld dit dan vooraf
bij het Omgevingsloket via www.wijdemeren.nl/
asbestverwijdering. Zonder registratieformulier
mag de GAD geen asbest aannemen. Zie voor
openingstijden van het scheidingsstation en
voorwaarden www.gad.nl/asbest.
>

Heeft u interesse?
Spreekt u dit aan of kent u iemand voor wie
dit project iets is? Neem dan contact op met
Claudia Perin van de King Arthur Groep via
06 12 16 66 84 of mail naar
OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Hulp bij vaccinatieafspraak

Heeft u al een oproep gekregen voor een
vaccinatie tegen corona? Heeft u vragen of wilt
u hulp bij het maken van een online afspraak?
Kom dan langs tijdens openingstijden van de
bibliotheek in Loosdrecht. De medewerkers
zijn getraind om te helpen bij het gebruiken van
websites van de overheid.
Zie ook www.bibliotheekgooienmeer.nl.
>

een luisterend oor bieden of een klusje willen
doen.

Asbest naar Hilversum

Koffieochtend Kortenhoef

De koffieochtend in het voormalige Wijdehuis in
Kortenhoef is weer opgestart. De ochtend heet
inmiddels ‘Kom erbij’ en is een Appelboom-project.
Op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is
iedereen van harte welkom om koffie te drinken,
elkaar te leren kennen, ervaringen te delen en
te lachen. Het is in Veenstaete aan de Parklaan.
Aanmelden is niet nodig. Heeft u beperkte mobiliteit? Zij zoeken graag naar een oplossing. Neem
dan contact op met Heleen
van Noort via telefoonnummer 035 68 343 02
of Irma Kubbenga via 06 22 33 88 03. Zie ook
www.deappelboom.nl/komerbij.
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Oostelijke Vechtplassen: nieuw logo voor betere herkenbaarheid
Nieuws over het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen kunt u voortaan herkennen aan het logo bij dit
artikel. Het beeld benadrukt de samenhang tussen de ambities op het gebied
van waterkwaliteit, natuur en recreatie.

De naam wijzigt: het wat technische ‘akkoord’
maakt plaats voor ‘aanpak’. Dat past beter bij
de uitvoeringsfase van dit moment. In 2020
besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
om voor het gebiedsakkoord een op zichzelf
staande gezamenlijke programmastijl te ontwikkelen, zodat het voor in- en externe be-

Wijdemeren
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langhebbenden direct duidelijk is dat het gaat
om een samenwerkingsverband waarbij 21
partners samen de kar trekken. Het ontwikkelen van een eigen logo is daarbij de eerste
stap. Deze zomer wordt verder gewerkt aan
een set basismiddelen waaronder ook een
eigen website.

12 mei 2021
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3. Bekrachtiging geheimhouding
4. Jaarstukken 2020
5. Verstedelijkingsstrategie MRA

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Aangevraagde omgevingsBouwen en wonen
vergunningen
>

Ankeveen
> Aangevraagde
- Cannenburgerweg
59d:omgevingsuitbreiden bedrijfshal
(25.04.21)
vergunningen

’s-Graveland
’s-Graveland
--Kininelaantje
2: plaatsen
3 padelbanen
(02.05.21)
Noordereinde
60 en 60a:
afwijken bestem-mingsplan
Noordereinde
32: realiseren
schuur (28.04.21)
kantoor
naar detailhandel/opleidings-centrum
Noordereinde
70: wijzigen gevel (04.05.21)
(21.06.21)

Kortenhoef
Kortenhoef

villa’s (50m2) (04.05.21)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
(55m2) (04.05.21)
-’s-Graveland
Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
(04.05.21) 10: bouwen uitbouw (29.06.21)
-(70m2)
Cannenburgerweg
--Jol
21: plaatsen
dakkapel
(22.04.21) (21.06.21)
Loodijk
3: plaatsen
twee dakkapellen
--Nieuw-Loosdrechtsedijk
verbouwen
koetsLoodijk 9: bouwen 37 tiny8:houses
voor periode
huis
voor
groepswoningen ouderen (28.04.21)
10 jaar
(29.06.21)
--naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk
203en
en naast
Noordereinde
70: wanddoorbraak
Nieuw-Loosdrechtsedijk
207: kappen twee
aanpassen kozijnen (28.06.21)
bomen (29.04.21)
-Kortenhoef
Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:
(22.04.21)
-vervangen
Bruinjoost damwand
13: vervangen
beschoeiing steiger
- Ruysdaellaan
28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
(17.06.21)
--Taxuslaan
8: plaatsen
dakkapel
(22.04.21)
Moeraszegge
10: plaatsen
dakkapel
(30.06.21)
--Van
Mierislaan
wijzigenhoofdgebouw
constructie (29.04.21)
Moleneind
73:10:
vergroten
(21.06.21)

--Kerklaan
10: 37:
wijzigen
voorgevel
(22.04.21)
Nederhorst den Berg
Oranjeweg
plaatsen
dakkapel
(17.06.21)
-Loosdrecht
Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)
- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (24.06.21)
-Loosdrecht
Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)
- Horndijk
18: vervangen
steiger (21.06.21)
Industrieweg 14:104a:
wijzigen
gevelsbestemmings(23.06.21)
Voor
het indienen
van bezwaar:
zie kader.
--Kortenhoefsedijk
afwijken
- Lindelaan 22: plaatsen twee dakkapellen (21.06.21)
-plan
Oud-Loosdrechtsedijk
253: plaatsen
voormalige ijsclubkantine
naar wonen
- Oud-Loosdrechtsedijk 96a: verbouwen woning
gevelreclame (17.06.21)
(26.04.21)
Verleende omgevingsvergun- ’t Jagerspaadje 9: vergroten aanbouw (28.06.21) > (25.06.21)
ningen
(uitgebreide
- Oud-Loosdrechtsedijk
113c procedure)
Q6: vervangen
Loosdrecht
Berg hoofdgebouw
damwand (21.06.21)
-Nederhorst
Industrieweg den
32: vergroten
-(21.04.21)
Dobbemalaan 20: plaatsen dakkapel (23.06.21) Loosdrecht
- Schakel 1: plaatsen dakkapel (25.06.21)
Eksterlaan 16: plaatsen dakkapel
(17.06.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de
--Nieuw-Loosdrechtsedijk
240a: aanleggen
Nederhorst
den
Berg (29.04.21)
-platformen
Overmeerseweg
74: verbouwen schuur
deel) gesplitste
boerderij
(22.04.21)
Eksterlaan 16: plaatsen 21-25:
dakkapel
(25.06.21)
(22.06.21)
wijzigen
- Rading
46a: vernieuwen dakopbouw en gevels --Oud-Loosdrechtsedijk
-interieur,
Lijsterlaan
15: plaatsen
dakkapel
(21.06.21)
achteren linker
zijgevel
en
(23.04.21)
-toevoegen
Torenweg 13:
maken uitweg
(17.06.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, teledakramen
(28.04.21)
foonnummerden
14 035.
U kunt geen zienswijze of
Nederhorst
Berg
Voorhet
hetindienen
indienen van
van beroep:
bezwaar:zie
ziekader.
kader.
maken
een aanvraag.
-bezwaar
Dammerweg
71:tegen
plaatsen
dakkapel (27.04.21)
Voor
- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
> Verleende
omgevingsvergun- Meindert
Hobbemastraat
27: plaatsen dakkapel
ningen
(03.05.21) (reguliere procedure)
- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Ankeveen
- Elisabeth
de Walélaan
GA04:
verhogen
Meer
informatie:
afdeling18Fysiek
Domein,
telegarage (29.06.21)
foonnummer
14 035. U kunt geen zienswijze of
- Mr. J.C.maken
Bührmannlaan
48:
wijzigen constructie
bezwaar
tegen een
aanvraag.
(30.06.21)
- Ankeveense- en Kortenhoefse Plassen,
Suikerpot en Weersloot:
natuurherstel (22.06.21)
> Verleende
omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Breukeleveen

- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan
’Breukeleveen

gebruik perceel
woning metwoning
tuin/erf(29.04.21)
en natuur
- Herenweg
27a: verbouwen
(29.06.21)
- Herenweg 24: plaatsen brug (29.06.21)
’s-Graveland

- Noordereinde 327: slopen woning met
bijgebouw (03.05.21)
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Officiële bekendmakingen
lagen vanaf 4 februari 2021 zes weken ter inzage.
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college
heeft op 24 juli 2020 overeenkomstig artikel 83
en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten
voor 11 woningen hogere waarden vast te stellen.
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit
ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor
het indienen van beroep: zie kader.
> Bestemmingsplan partiële
herziening Eilandseweg 14b
Nederhorst den Berg gewijzigd
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat in de
raadsvergadering van 8 april 2021 het bestemmingsplan partiële herziening Eilandseweg 14b in
Nederhorst den Berg gewijzigd is vastgesteld.
Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt
verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van
een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.
Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg.
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ligt vanaf 7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U
kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Voor het indienen van beroep: zie kader.
> Kennisgeving anterieure
overeenkomst Eilandseweg 14b
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw
van een burgerwoning met een bijgebouw, in
verband met de verwijdering van een woonschip
met bijgebouw, op het perceel Eilandseweg 14b
te Nederhorst den Berg een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemers
van dat plan.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar
kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.
nl met vermelding van zaaknummer Z.60229.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
weergave van de inhoud van de overeenkomst
kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of
bezwaar worden gemaakt.

Bestemmingsplan West End
Veendijk 21 Loosdrecht vastgesteld
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomst artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat in de raadsvergadering het bestemmingsplan West End Veendijk 21
in Loosdrecht ongewijzigd is vastgesteld

COLOFON

Het plan omvat de jachthaven. Ten opzichte van
het vigerende bestemmingsplan wordt het bunkerstation (tankstation voor vaartuigen) in noordelijke richting verplaatst en de inhoud van de al
toegestane woonschepen binnen het plangebied
gelijk aan de inhoud van de woonschepen in
jachthavens in het bestemmingsplan Loosdrecht
Plassengebied 2012.
Het bestemmingsplan en behorende stukken
liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage.
U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Voor indienen van beroep: zie kader.

Bestemmingsplan partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk
242-244 Loosdrecht gewijzigd
vastgesteld
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat in de raadsvergadering van 8 april 2021 het bestemmingsplan partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk
242-244 in Loosdrecht gewijzigd is vastgesteld.
Het plan voorziet in de bouw van een centrumgebouw met daarboven vijf appartementen.
Op het achter-terrein worden twee vrijstaande
woningen gebouwd. Daar omheen infrastructuur
horende bij de functies centrum-voorziening en
wonen. Van toepassing is het bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013. De twee te bouwen vrijstaande woningen zijn in strijd met het
genoemde bestemmingsplan omdat deze grond
bestemd is voor recreatie- verblijfsrecreatie.
Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken
liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage.
U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor het indienen van beroep: zie kader.
> Kennisgeving anterieure
overeenkomst Loosdrechtsedijk
242-244 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw
van een centrumgebouw met daarboven vijf
appartementen en twee vrijstaande woningen
aan de Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht
een anterieure overeenkomst hebben gesloten
met de initiatiefnemers van dat plan.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar kan
worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl
met vermelding van zaaknummer Z.40243.De
anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
weergave van de inhoud van de overeenkomst
kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of
bezwaar worden gemaakt.
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wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat voor de Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 een bestemmingsplan partiële
herziening is vastgesteld. Vanwege het verkeer
op de Oud-Loosdrechtsedijk is er een hogere
geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
De relevante stukken lagen vanaf 27 augustus
2020 voor zes weken ter inzage. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli 2020 overeenkomstig
artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp
besloten voor vijf woningen hogere waarden vast
te stellen.
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit
ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor
het indienen van beroep: zie kader

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en hogere grenswaarde Dammerweg 11 en 12
Nederhorst den Berg

Overig
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Dag Met Een Lach, Oud-Loosdrechtsedijk 185, acceptatie melding klein evenement
Te Land en Ter Zee 2021 (28.06.2021)
>

Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Visprinses Renate, Vuntusplein, vaste standplaats
op vrijdag (28.06.2021)

Persoonsregistratie

>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 2.10
en 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afwijken van
het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst
den Berg’. Het college is voornemens voor deze
woningen, gelet op artikel 3.12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vast te stellen.
Het plan betreft de bouw van twee nieuwe
appartementen op de plek van één te slopen
woning. Er zijn in het bestemmingsplan geen
twee gestapelde woningen toegestaan. Vanwege
het verkeer op de Dammerweg ondervinden de
appartementen een hogere geluidsbelasting dan
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken 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 persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970,
is per 25-05-2021 uitgeschreven naar
Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft? Neem dan
contact op met de afdeling Burgerzaken via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Disclaimer
De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken
liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage.
U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Oppad 24: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (22.06.21)

> Bekendmaking Wet geluidhinder Oud-Loosdrechtsedijk 242244 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken, gelet op artikel 3.44 van de Algemene

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.

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 kunt u
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester 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 wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor
een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,
tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid?
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u,
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Geeke Remmelts: spreekbuis
van de buitenplaatsen

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

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù

Toen ik Geeke telefonisch benaderde, trof ik haar wandelend in het Noord-Hollandse
deel van het Trekvogelpad,
de 414 km lange wandelroute
van Bergen aan Zee naar Enschede, het ‘Pieterpad overdwars’.
Geeke: ’Sinds ik in Noord-Holland werk en woon – nu drie
jaar – heb ik de behoefte de
provincie beter te leren kennen, en dan zeker de natuurgebieden. Ik heb intussen
zo’n 300 km van de wandelroute achter de rug. Het leuke is dat ik naar mijn geboortegrond wandel. Ik kom uit
Haaksbergen.’

Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484

Geeke Remmelts is Boswachter Communicatie en Beleven
bij Natuurmonumenten. Ze is
vooral veel te vinden op de
buitenplaatsen van ’s-Gravewww.tandheelkundezonnestraal.nl
land. Ik beleefde een primeur
info@thkz.nl
door als eerste bezoeker
haar nieuwe kantoor te betreRICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
den. Voor wie wel eens een
VACATURE
VACATURE
rondleiding op Gooilust heeft
Vertrouwd, dichtbij voor:
VACATURE
Heb je te bieden:
gehad: het is de verbouwde
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAM
Airco
service
● APK
monteurs●diploma
of gelijkwaardig
VOOR
VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK
Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
stal voor de zieke paarden
- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
van Frans Blauw, de niet zo
iedere
dag
als
een
uitdaging
zien
ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR EEN: ● Verkoop
occasions
●
Reparatie
- iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van
cursussen
bereid
tot
het
volgen
van
cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
- oplossingsgericht denk en werkniveauliefhebbende echtgenoot van
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien voormalige eigenaar Louise
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen Six, maar vooral de architect
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
- 582 62 32
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris envan
goede de schitterende buitenINFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Vakgarage
Richtlijn
EN
plaats
met siertuin, die in de
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
wandeling
dan ook het Bos
t.a.v. Jan Zwagerman
AE Nederhorst den Berg
TECHNISCHE1394
TOPPER
Middenweg 101
van
Blauw
heet.
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg

LAMME

EN
COMMERCIEEL TALENT

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

t.a.v.Jan Zwagerman

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

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

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

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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.

Geeke studeerde Geschiedenis en Journalistiek in Groningen en werkte korte tijd bij de
televisie. Eerst bij SBS Shownieuws (‘Tja, je moet ergens
beginnen, maar het was niet
echt een match’), daarna bij
de KRO ‘(Een geschiedenisprogramma, heel leuk, maar
het liep helaas maar één seizoen’). De vluchtigheid in omroepland bracht haar op een
ander pad, naar een andere
liefde: de natuur. Ze kwam bij
Natuurmonumenten, de afdeling Communicatie.
‘Het begon met het bijhouden
van websites voor enkele natuurgebieden, maar het werd
langzaamaan een breder pak-

ket, tenslotte persvoorlichting
op landelijk niveau. Maar dat
is geen ideale combinatie met
een druk gezin. Persvoorlichters staan altijd aan. Dus dat
werkte niet voor mij. En nu
dus boswachter met een specifieke rol: communicatie en
beleven in de volle breedte.
We hebben bij de Buitenplaatsen, Naardermeer, Cronebos
en Einde Gooi bij Hilversum
een team van zo’n vijftien
boswachters die allemaal een
eigen, onderscheidende taak
hebben. Mijn communicatietaak is heel divers. Zo moet
ik bijvoorbeeld zorgen dat de
bebording in orde is, wandelroutes duidelijk zijn, informatiepanelen up to date zijn, ik
beantwoord vragen van bezoekers, stuur een team van
vrijwillige boswachters aan
en ben nauw betrekken bij
het organiseren van evenementen, zoals het klassieke
muziekfestival
Wonderfeel
en de Open Monumentendag
in september. Op de komende Open Monumentendag,
zaterdag 11 september, kun
je een kijkje nemen in de
gnoe-stallen van Blauw op
Gooilust. Want Blauw hield er
ook een dierentuin op na. We
gaan ook iets moois doen bij
de siertuin, met oude foto’s uit
de tijd. Het verhaal van Blauw
dateert van ruim honderd jaar
geleden, maar gelukkig hebben de foto’s nog. We kunnen
die tijd op deze manier echt
nog wel goed zichtbaar maken.’
Druk geweest in coronatijd?
‘Het was krankzinnig druk. We
zijn best wel wat gewend. We
krijgen jaarlijks een miljoen
bezoekers op de buitenplaatsen. Maar de afgelopen periode veel nieuwe bezoekers.
Op zichzelf heel mooi natuurlijk, maar het was deels een
andere categorie bezoekers,
die niet wisten hoe je je dient
te gedragen in de natuur.
Sommigen gingen in het bos
picknicken, anderen lieten
de hond los rennen, dingen
die in de natuur niet kunnen.
We zitten nog in het broedsei-

zoen. De dieren hebben hun
rust hard nodig. We hebben
bijvoorbeeld veel reeën op de
buitenplaatsen.’
Wonderfeel, kan dat wel?
‘Wonderfeel speelt zich af
op een plek waar het door
het jaar heen ook druk is, op
Schaep en Burgh. De natuur
is daar minder kwetsbaar.
Wonderfeelbezoekers
vormen bovendien een rustig
publiek. Ze maken er geen
rommeltje van. Natuurmonumenten ziet zo’n festival als
een mogelijkheid een nieuwe
groep kennis te laten maken
met de buitenplaatsen De
boodschap van Natuurmonumenten is ook: laat mensen
de natuur beleven, zodat ze
de natuur gaan beschermen.’
Via een wekelijkse column in
de Gooi- en Eemlander kan
Geeke haar ervaringen en
belevenissen delen met het
publiek.
‘Het delen van mooie verhalen over het gebied en de natuur beschouw ik als de kern
van mijn taak. Je leert door
dit werk heel veel, ook van
ervaren collega’s met wie ik
regelmatig op pad ben, zoals de Vogelwerkgroep, die
de vogelstand in het gebied
bijhoudt. Zij weten bij elk geluidje met welke vogel ze te
maken hebben. Zo ver ben ik
helaas nog niet.’

9

Woensdag 7 juli 2021

Nieuw! Picknickbox bestellen
LOOSDRECHT
Jill en Joey Aret, twee
startende
ondernemers,
hebben onlangs Picknick
Loosdrecht en Picknick
Wijdemeren
opgericht.
Met een origineel concept:
iedereen die gaat recreëren in Loosdrecht en omgeving hoeft zich geen
zorgen over het eten te
maken. Jill en Joey zorgen
namelijk voor een goedgevulde en verantwoorde
Picknickbox die gemakkelijk mee te nemen is.

15 sociale huurappartementen aan ‘t Laantje
HILVERSUM
Op 30 juni ondertekenden
Maarten van Gessel, directeur-bestuurder Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Johan Zijtveld,
directeur JeeGee Vastgoed
gezamenlijk de intentieovereenkomst voor het
project Wonen aan ’t Laantje in Nieuw-Loosdrecht.
Het Gooi en Omstreken
heeft de intentie om 15 sociale huurappartementen
in dit nieuwbouwproject af
te nemen.
Met het ondertekenen van de
intentieovereenkomst bevestigen JeeGee Vastgoed B.V.
en Het Gooi en Omstreken de
intentie om 15 sociale huurappartementen te realiseren. De
sociale
huurappartementen
worden met voorrang verhuurd
aan starters en/of kleine huishoudens uit de gemeente Wijdemeren. Ontwikkelingsmanager bij Het Gooi en Omstreken
Martijn Ketelaar: “Er is grote
vraag naar een betaalbaar
woningaanbod voor starters
in gemeente Wijdemeren. Met
de komst van deze 15 appartementen behouden we deze
doelgroep voor Loosdrecht”.
Ook voor JeeGee Vastgoed
B.V. is dit een grote wens.
Wonen aan ‘t Laantje
Het project Wonen aan ’t

Laantje bestaat uit een appartementencomplex van vier
woonlagen met in totaal 49
appartementen en een parkeerkelder. Naast de 15 sociale huurappartementen worden
zowel vrije sector huurappartementen als koopappartementen gerealiseerd. Wethouder De Kloet: “Juist dit soort
plannen zijn van harte welkom
als het gaat om het verzachten
van de woningnood in onze
gemeente. Want uiteindelijk is
dat het grotere doel”. Het complex ligt vlakbij het centrum en
in een natuurrijke omgeving.
“Een ideale combinatie”, licht
wethouder Van Rijn toe.
Bouw
De appartementen worden
vanzelfsprekend gasloos en
energiezuinig opgeleverd. Ook
wordt het complex voorzien
van zonnepanelen. “De toekomstige bewoners merken
deze duurzame toepassingen
straks vooral in hun lagere
energielasten” licht Martijn
Ketelaar toe. Naar verwachting kan de bouw van het
nieuwbouwproject begin 2022
starten. De realisatie duurt
ongeveer anderhalf jaar. Geïnteresseerden voor de sociale
huurappartementen kunnen
zich te zijner tijd via WoningNet inschrijven.

Heb je een dagje naar het
strand in de planning of een
heerlijke fietstocht, of misschien ga je wel lekker varen?
Maak het jezelf gemakkelijk
en bestel een picknickbox.
Dan hoef jij alleen nog maar
te genieten. Zij zorgen voor
een goedgevulde box, aan iedereen is gedacht!
De picknickboxen
Ga op pad met hun rijkgevulde verse picknickboxen. Met
het handige handvat kun je
hem gemakkelijk meenemen.
Op het strandje, op de fiets
of in de boot. De picknickbox
maakt jouw dagje uit compleet. Het is mogelijk om uit
vier picknickboxen te kiezen:

Basisbox (€ 15);
Luxebox
(€ 18); Borrelbox (€35) en Kidsbox (€8). Je kunt ze vanaf
2 personen bestellen en zelfs
tot half 9 ‘s ochtends nog bestellen, lekker last minute dus!
De Picknickbox kun je afhalen
in Oud Loosdrecht vlakbij het
Vuntusstrand tussen 11 en 12
uur ‘s ochtends. Andere tijden

kunnen eventueel in overleg.
Uiteraard is combineren ook
mogelijk. De borrelbox is
al voor twee personen, dus
hiervan mag je er wel eentje
bestellen. En vergeet de kids
niet! Tot slot melden Jill en
Joey dat ze ook bedrijfslunches of borrels kunnen organiseren. Meer info en bestellen:
www.picknickloosdrecht.nl

Sterke toename discriminatiemeldingen
‘Coronachinees’
REGIO
Het aantal meldingen en
registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Met name discriminatie op grond van herkomst
(huidskleur en afkomst)
werd meer gemeld. Dit kan
niet los worden gezien van
de Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende
maatschappelijke
aandacht voor racisme.
Daarnaast kwamen veel
meldingen binnen die op
een of andere manier verband houden met corona.
Het totaal aantal meldingen en
registraties van discriminatie
steeg aanzienlijk in 2020. De
politie registreerde 6.141 discriminatie-incidenten (5.487
in 2019). Bij de antidiscriminatievoorzieningen
(ADV’s)
kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er

4.098 betrekking hadden op
het carnavalslied ‘Voorkomen
is beter dan chinezen’ (4.382
meldingen in 2019). Het College voor de Rechten van de
Mens ontving 638 verzoeken
om een oordeel en daarnaast
2.723 vragen over gelijke behandeling (541 verzoeken en
3.529 vragen in 2019). MiND
ontving 843 meldingen van
discriminatie op het internet
(692 in 2019). Bij de Nationale ombudsman kwamen 157
klachten binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan in 2019. De
Kinderombudsman ontving 13
klachten over discriminatie,
uitsluiting en pesten met een
discriminatoir karakter, wat
een vergelijkbaar aantal was
als in 2019.
Coronacrisis
Alle instanties die aan de publicatie Discriminatiecijfers in

2020 meewerkten, hebben
incidenten geregistreerd die
verband houden met de coronacrisis. Het gaat dan met
name om mensen met een
Oost-Aziatische achtergrond,
die werden uitgescholden
voor bijvoorbeeld ‘corona’
of ‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of
bespuugd, genegeerd of als
paria werden behandeld door
winkelmedewerkers.
Andere meldingen kwamen van
mensen die vanwege een
handicap of chronische ziekte geen mondkapje kunnen
dragen en discriminatie hebben ervaren in bijvoorbeeld
winkels. Arbeidsmarkt is het
terrein waarover antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen ontvingen (20%
van het totaal).

Colofon

Focus op duurzaamheid

Woningstichting
Vecht en Omstreken

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Ambitie is dat al onze woningen in
2050 CO2-neutraal zijn. Betaalbaarheid voor de huurder is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Welke duurzaamheidsprojecten lopen er in 2021?

Bezoekadres:
Poeldijk 2, Breukelen
Lindelaan 100, Loosdrecht
Schoolweg 5A, Kockengen
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Telefoonnummer:
0346 25 94 90 (spoed)
E-mail:
info@vechtenomstreken.nl
Onze kantoren in Breukelen,
Loosdrecht en Kockengen zijn
tijdelijk gesloten!
Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

www.vechtenomstreken.nl
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Susanne, onze verhuurconsulente
Maak kennis met onze nieuwste verhuurconsulente Susanne. Zij kwam in dienst
tijdens de lockdown, toen het contact met huurders en collega’s vooral online
was. Desondanks voelde zij zich gelukkig snel thuis bij Vecht en Omstreken.
Warm welkom
Susanne voelde zich vanaf haar eerste
dag welkom. ‘De sfeer is fijn, mijn collega’s zijn betrokken en behulpzaam. Ik
krijg het vertrouwen om zelf dingen op
te pakken in mijn werk. Ik leer elke dag
bij en ook voor bijvoorbeeld het volgen
van cursussen is er voldoende ruimte.’
Persoonlijk contact
Vanaf 1 april 2021 is Susanne in vaste
dienst als verhuurconsulente. ‘Nu heb ik
ook wat meer offline contact met onze
(kandidaat)huurders, bijvoorbeeld bij
het bezichtigen van een woning. Het
geeft me voldoening om mensen te kunnen helpen aan een fijn huis. Dat vind ik
het mooie aan de corporatiesector - we
dragen echt iets bij. Mensen staan hier
op de eerste plaats. En omdat Vecht en
Omstreken relatief klein is, kennen we

Actie 1000 duurzame huurders
We werken samen met de gemeente
Wijdemeren en de Energiecoöperatie Wijdemeren aan de 1000 duurzame huurders-actie. Voorgaande jaren
hadden we een soortgelijke actie in de
gemeente Stichtse Vecht. Dit jaar bezoeken de energiecoaches 1000 huurders in Wijdemeren. Samen met hen
kijken we welke kleine bespaarmaatregelen er mogelijk zijn. Te beginnen
met een LEDlamp en een placemat
met 24 besparingstips voor de bewoners die zij thuis treffen. Daarnaast
ontvangen deze bewoners een tegoedbon, waarmee zij bespaarproducten
kunnen bestellen. Meer informatie op
www.1000huurders.ecwijdemeren.nl.
’t Heycop verduurzamen
We willen onze woningen graag duurzamer maken. Dat kost geld. Om de

Samen verbeteren
Naast de standaard werkzaamheden
rondom het verhuren van woningen is
er ook ruimte voor deelname aan projecten. ‘Het tuinenproject bijvoorbeeld,
waarin we onze huurders stimuleren
hun tuin op te knappen. Dat laat mooie
resultaten zien. Wij waarderen het als
huurders hun woonomgeving netjes
houden. Want goed wonen doen we samen.’
Susanne is een waardevolle toevoeging
voor ons team. Met haar vriendelijke
en open houding geeft ze iedere huurder en collega de aandacht die hij of zij
verdient. Zij geeft invulling aan onze
kernwaarden: samen, begripvol, oplossingsgericht, duurzaam.

Nieuw woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek

Aandeel sociale huurwoningen
Tot 2040 worden in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000

sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de
woningvoorraad. Het aantal betaalbare
middeldure huurwoningen groeit met
e 1.500. Daarnaast zetten partijen zich
in voor een optimaal gebruik, toekomstbestendig maken en verduurzaming van
de bestaande woningvoorraad.
Duurzaamheid, een prettige leefomgeving en het karakteristieke landschap
zijn belangrijke uitgangspunten voor het
bouwen van nieuwe woningen.

Burenoverlast
Als verhuurder krijgen we vaak het verzoek om een veroorzaker van overlast aan
te spreken. Uit ervaring weten we dat dit
niet altijd de beste oplossing is. Meestal
gaat het om een misverstand of een geschil tussen buren. De oplossing ligt dan
bij de buren en niet bij de verhuurder.
Wat kunt u doen?

Huh?
Begrijpt u iets niet? Vraag het ons!
We leggen het graag nog een keer uit.

Ambities samen waarmaken
Partijen willen nog nauwer samenwerken aan de opgaven van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
van woningen.
Provincie, gemeenten en corporaties
vinden elkaar in deze opgaven. De gezamenlijke ondertekening door drie partijen vergroot de kans dat de ambities
ook echt worden waargemaakt. Meer
informatie over het woonakkoord op
onze website.

Onze jaarstukken over 2020 zijn gereed.
U vindt het volledige document op onze
website. Daar vindt u ook een visuele
weergave met de belangrijkste cijfers en
onderwerpen in één oogopslag.

Meer huurders
hebben recht op
huurtoeslag, maar
niet iedereen weet dit
Lees meer op onze website!

Als huurder van een sociale huurwoning betaalt u extra belasting
Als huurder betaalt u elke maand huur.
Corporaties hebben dit geld nodig voor
onderhoud van bestaande woningen en
bouwen van nieuwe woningen. Helaas
verdwijnt op dit moment jaarlijks van
elke huurder zo’n twee maanden huur
in de staatskas via de verhuurderheffing. Op deze manier betalen huurders
van een sociale huurwoning extra belasting. Hoe zit dat?
Wat is de verhuurderheffing?
Deze belasting is ingevoerd in 2013 en
zou tijdelijk zijn. Hij was bedoeld om
de staatsschuld te verkleinen in tijden
van economische crisis. Helaas is de

verhuurderheffing op dit moment nog
steeds van kracht. Daardoor betaalt de
huurder nog steeds om de staatskas op
orde te krijgen.
Hoeveel betaalt u?
Op dit moment dragen we elk jaar
ongeveer twee maandhuren af aan verhuurderheffing. Rekent u het maar uit.
In totaal bedroeg de verhuurderheffing
voor Vecht en Omstreken in 2020 bijna
twee miljoen euro. Mark Drost, directeur-bestuurder van Vecht en Omstreken zegt hierover: ‘We hebben te maken
met een coronacrisis en een wooncrisis.
Een situatie waarin mensen des te meer

Zonnepanelen
Naast de grote projecten voorzien we
elk jaar een aantal woningen van zonnepanelen. Door het plaatsen van
zonnepanelen wordt duurzame energie opgewekt. Het rendement van de
zonnepanelen komt ten gunste van de
huurder, waardoor de woningen betaalbaarder worden. Om kosten te besparen
doen we dit projectmatig. Ook hierover
leest u meer op onze website.

de meeste huurders persoonlijk.’

Jaarstukken 2020

Het woonakkoord 2021-2025 ‘Samen
bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ beschrijft de gedeelde doelen
van provincie Noord-Holland en de
gemeenten en woningcorporaties in de
Gooi en Vechtstreek. Samen willen partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Daarom groeit het aandeel
sociale en middeldure huurwoningen.

duurzaamheid te verbeteren en tegelijk
de beschikbaarheid en betaalbaarheid
van onze woningen te waarborgen moeten we keuzes maken. Daarom plannen
we elk jaar een groot duurzaamheidsproject. In 2021 is dat ’t Heycop. Daar zijn
we momenteel onder andere bezig met
het plaatsen van een warmte- en koudeopslag. Lees meer over dit project op
onze website.

een fijn huis nodig hebben, waar ze
prettig kunnen wonen en leven. Investeren in bestaande woningen en nieuwe
woningen is hard nodig. Ondertussen
wordt er geld uit de sociale huursector
getrokken. Deze belasting treft onze
huurders en woningzoekenden het
hardst. Dat kunnen we toch niet uitleggen?’
Waarvoor kunnen we die e 2.000.000
beter gebruiken?
Jongeren en ouderen, alleenstaanden
en gezinnen, Nederlanders en nieuwkomers, starters en doorstromers, daklozen en spoedzoekers. Wij vinden dat

iedereen in Nederland in een betaalbaar
huis moet kunnen wonen waarin hij of
zij zich thuis voelt. Mark Drost: ‘Het
geld dat we betalen aan verhuurderheffing willen we veel liever investeren om
de wooncrisis op te lossen. We willen
nieuwe woningen bouwen en bestaande
woningen verduurzamen. Maar het geld
hebben we ook hard nodig om de huren
laag te houden.’ Goed wonen doen we
samen.
Dus onze hoop is gevestigd op het nieuwe kabinet: Laat woningcorporaties
hun werk doen! Schaf de verhuurderheffing af!

Toename overlastmeldingen
In het afgelopen jaar hebben we een
toename van overlastmeldingen gezien.
Mensen zaten meer thuis en waren zich
meer bewust van hun buren. We hebben
flink wat uren besteed aan het afhandelen van overlastzaken. En vaak is het niet
nodig dat wij erbij betrokken raken als
verhuurder van de woning. Want het
gaat om de interactie tussen buren.
Stappenplan bij overlast
1. Ga altijd eerst zelf in gesprek met de
veroorzaker. Mensen zijn zich er namelijk vaak niet van bewust dát zij
overlast veroorzaken.
2. Lost een gesprek met de buren niets
op, dan kunt u altijd overleg plegen
met de wijkagent of gebruik maken
van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis voor u, dit wordt betaald door de woningcorporatie en de
gemeente.
3. Komt u er niet uit en houdt de overlast aan? Dan meldt u de overlast bij
ons. U leest op onze website hoe u dat
kunt doen.
Wij hebben een beperkt aantal middelen om in te zetten. Denk aan hoor en
wederhoor, aanschrijven van uw buren
of het doen van een geluidsmeting bij
u thuis. Bij grote overlastzaken bouwen
wij een uitgebreid dossier van meerdere
melders op, voordat wij naar de rechter
kunnen. Hierin dienen ook uw meldingen aan de politie toegevoegd te worden.
Online overlast melden
We zijn bezig met het digitaliseren van
ons proces rondom overlast. Straks kunt
u via het beveiligde huurdersportaal snel
en makkelijk uw melding plaatsen.
Daar kunt u ook inzien wat de status en
voortgang van uw overlastmelding is.
Maar voordat u bij ons melding maakt
van overlast, vragen wij u zelf actie te ondernemen.
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Hoe werkt dualisme in Wijdemeren?
Ingezonden brief
Op welke wijze is het dualisme ingevoerd in de gemeenteraad? In welke stappen is
dat gebeurd sinds het landelijk
werd besloten?
Is er budget en ambtelijke capaciteit voor duale werkgroepen? Met ingelote burgers?
Wie betaalt bv. het mooie initiatief rond ter Sype?
Vallen inspraak, participatie,

klankbordgroepen en hoorzittingen onder het duale stelsel?
Zo ja, hoe dan? Wonen wethouders fractievergaderingen
bij? Wie wel, wie niet? Waarom? Is er coalitieoverleg? Is er
oppositie- overleg? Is er fractievoorzittersoverleg?
Waarom? Zijn daar ambtenaren bij?
Welke? Wat kost dat? Wordt
het collegeprogramma wel
eens geëvalueerd? Door wie?

Door inwoners? Is het wel eens
bijgesteld? Waar is de meest
recente versie te vinden? Hoe
kan het dat dit op woningbouw
niet tot verschuiven van portefeuilles heeft geleid? Tot nieuwe coalitie- onderhandelingen?
Allemaal vragen die schreeuwen om antwoorden.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Wim van Oudheusden (namens
Nieuwe Democratie Wijdemeren)

Minachting van bewoners
Ingezonden brief
De uitnodiging voor een open
gesprek op 7 juli met een select
groepje bewoners Smeerdijkgaarde viel precies op de dag
van de commissievergadering
op 30 juni in de bus.
Indrukwekkende timing! Na een
maand oorverdovende stilte en
knagende onzekerheid over
het lot van de kennelijk door
twee ambtenaren ( ?!) aangewezen groenstrook op de kanskaart, eindelijk zicht op informatie? Komt er na verkoop van
het door bewoners van de hele
wijk gewaardeerde groenstrook
een herhaling van ‘senioren in
containers’ of tiny houses met
uitzicht op de beschermde weidevogels in het riet?
De commissievergadering van
de gemeente van 30 juni jl.

werd te elfder uren van digitaal naar fysiek omgezet. Om
23.20 was er pas gelegenheid tot inspreken. De zeven
aanwezige Smeerdijkgaardebewoners hebben 3 en een
half uur in een ruimte moeten
wachten, waar ze het grootste gedeelte van de tijd vrijwel
niets van het gesprokene hebben kunnen verstaan. Zonder
een glas water aangeboden te
krijgen. Na het vijf minuten inspreken, werden de bewoners
door een CDA-lid betuttelend
toegesproken dat ze er voor
moesten waken om elkaar het
hoofd niet op hol te laten slaan.
Een wonderlijke opmerking,
omdat door alle aanwezigen
in de commissie onderstreept
werd dat de communicatie van
de wethouder te wensen over

liet. De indruk bij insprekers en
aanwezigen op de publieke tribune achterlatend dat de wethouder ondanks alle onvrede
over gebrekkige communicatie
en informatie geen rode kaart
krijgt. Sterker nog: er is geen
enkele politieke consequentie
verbonden aan onzorgvuldig
informeren en communiceren.
De verontwaardiging van Sieta Vermeulen (VVD) over de
uitnodiging van de wethouder
voor een gesprek op 7 juli zou
niet hebben misstaan in een
theater. Dankzij de vraag van
Gert Zagt (DLP) werd helder
dat het gesprek met bewoners
op 7 juli de dag voorafgaand
aan het raadsbesluit op 8 juli
zal plaatsvinden.
Minachting van bewoners,
Patricia Roobol

Woonvisie Wijdemeren 2021 – 2024
Ingezonden brief
Na het woonakkoord Gooi &
Vechtstreek ligt er nu ook een
Woonvisie van Wijdemeren
voor de periode 2020 -2024.
Wat direct opvalt is de complexiteit om binnen de huidig
vastgestelde
regels
überhaupt nog een plek te vinden
waar gebouwd kan worden.
Binnen de kernen kunnen de
open plekken wellicht nog vol
gebouwd worden. Het buitengebied is verboden terrein
geworden. De woonvisie laat
zien dat er 40 projecten zijn die
tot en met 2030 in totaal 982
nieuwe woningen opleveren.
13 projecten met in totaal 24
woningen, bestaande uit 1 tot
4 woningen op 13 verschillende locaties. 3 projecten die nu

al kansloos worden geacht, te
weten Kortenhoef Zuid fase 8
met 250 woningen, Groenewoud met 69 woningen en Ter
Sype met 90 woningen. Wat
rest zijn 24 projecten op verschillende locaties met meer
dan 10 woningen. Op plekken
waar omwonenden de ruimte
willen behouden voor groen
en parkeren. In totaal dus 982
nieuwe woningen, waarvan er
409 ( 250+69+90 ) gelijk al geschrapt kunnen worden en het
restant vele bezwaarschriften
en conflicten met de omwonenden tegemoet kunnen zien. Inmiddels is de woningnood binnen onze gemeente echt goed
zichtbaar geworden vanuit de
16 Tiny Houses in Loosdrecht.

Hiervoor hebben zich in totaal
885 jongeren aangemeld. Jonge starters die gemiddeld al
10 jaar wachten op woonruimte. En dat met de wetenschap
dat er tot aan 2030 opnieuw ca
1000 jonge starters bij zullen
komen. Zijn er nog alternatieven? Volgens de Woonvisie
Wijdemeren wel.
1. Men gaat opzoek naar meer
flexibiliteit in wonen, werken en
recreëren. Lijkt me een mooie
kans om wonen op een vakantiepark toe te staan; 2. In 2022
is er opnieuw een kans om de
provinciale omgevingswet te
herzien. Lijkt me een prima mogelijkheid om het buitengebied
nog eens goed onder de loep
te nemen. Ton Koster, Ldrecht

WIJDEMEREN

Eens de twee weken zullen de bladen worden
opgesierd met een Historische Foto van de
Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. De 9e aflevering is van
de Historische Kring Nederhorst den Berg.
Petersburg
Op een driehoekig stuk land aan de Vecht in Nederhorst den Berg (tegenover Nigtevecht) legde de Amsterdamse koopman Christoffel Brants vanaf 1709
zijn buitenplaats Petersburg aan. Dit buiten groeide
uit tot een indrukwekkend, veelvuldig bezongen lusthof. Hij gaf het de naam Petersburg, omdat hij in
Rusland nauw bevriend was geraakt met Tsaar Peter.
Brants was dankzij hem rijk geworden met handel op
Rusland, vooral met illegale wapenhandel. Hierdoor
had de Tsaar in 1709 bij Poltava de Zweden eindelijk
definitief kunnen verslaan. Hierna startte hij de bouw
van zijn megalomane Petersburg. De tekening uit
1717 laat de aankomst van het Russische keizerlijke paar aan de voorkant van het huis zien vanaf de
Nigtevechtse oever. Brants staat zijn bezoek op de
steiger op te wachten. Tsaar Peter verhief hem tijdens
dit bezoek in de adelstand. Van de prachtige tuinen
van Christoffel van Brants bleef na het aansluitende
feest weinig over.
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Het woord aan Wijdemeren
Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein. Deze keer
waren we op de Nootweg in Loosdrecht met de stelling:
Nu de deltavariant van het coronavirus oprukt, is het onverantwoord
om op vakantie te gaan naar het buitenland.
Door: Karin Wesselink

Marisa (38) en Dean (11)
Marisa: “Dat moet iedereen
voor zichzelf weten. Zelf vind
ik het voor nu teveel gedoe.
Ik vind op vakantie gaan heel
leuk, maar als ik ga, wil ik onbezorgd kunnen gaan. Zonder
alle rompslomp van testen en
vaccinatiebewijzen. Ik kan me
voorstellen dat het anders is
als je met de auto naar Italië
rijdt en daar in een huisje zit.
Maar wij zijn all-inclusive mensen. Als je in een hotel zit en
het virus breekt daar uit, dan
zit je vast. Op zo’n hotelkamer,
met een klein kind. Stel dat je
dat langer moet blijven, hoe ga
je dan weer terug? Al die dingen, daar heb ik geen zin in.”
Dean: “Ik denk dat het nu niet
slim is om te gaan. Ik zou wel
willen, het liefst naar een Nintendo pretpark in Japan.”
Marisa: “Voor die deltavariant
maakt het denk ik ook niet uit,
of je Nederland nou op slot
houdt of je gooit het open. De
verspreiding komt toch wel en
dat maakt het virus ook zo vervelend.”
Dean: “Twee jaar geleden zijn
we nog naar Turkije geweest.
Dat was de leukste vakantie
van allemaal, want er was een
hele hoge glijbaan.”
Jordy (30)
“Daar ben ik het mee oneens.
Je zou in principe gewoon
op vakantie moeten kunnen
gaan als je gevaccineerd
bent of negatief getest. Dat
zijn de voorschriften van het
RIVM en daar zou ik me ook
gewoon aan houden. Mijn afspraak voor het vaccin, staat
voor half juli. Of ik op vakantie
ga, weet ik nog niet. Maar dat
heeft te maken met mijn werk.
Ik werk voor defensie. Dat de
deltavariant er nu is, vind ik
niet zo vreemd. Dat hoort nu
eenmaal bij virussen. En als
je pech hebt en je neemt het
mee terug van vakantie? Daar
kun je niet zoveel aan doen. Je
doet het niet met voorbedach-

ten rade. Maar als de overheid
besluit om een gebied rood te
maken, en je gaat dan toch…

Dan zoek je het bewust op. Als
je het dan mee terugneemt,
neem ik het je wel kwalijk.”

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Omkleden en uitsluipen
Grappig bijverschijnsel van de
zomer is de massale gedaanteverwisseling van de Nederlanders. Overhemden, pakken,
lange broeken en nette bloesjes worden uitgetrokken en
omgewisseld voor zomerjurkjes, korte broeken en T-shirts.
En terwijl wij dus druk aan het
omkleden zijn, gebeurt in de
natuur precies hetzelfde. Vanaf half juni kleden libellelarven
zich en masse uit en gaan verder door het leven als libelle.
Dat uitsluipen, zoals het omkleden van een libellelarve
heet, kun je ‘live’ meemaken.
Als je ’s ochtends vroeg met
een kano door de Vechtplassen gaat varen, let dan goed
op de stengels van riet en waterplanten langs de oever. Het
kan zijn dat daar een libellelarve in is geklommen om zich
klaar te maken voor zijn laatste
metamorfose. Ze kiezen voor
dit vroege tijdstip, omdat de
kans dat ze worden opgegeten door een kikker of vogel
dan ’t kleinst is. Mocht je het
geluk hebben om dit uitsluipen
te kunnen bekijken, dan maak
je een wonderlijke vertoning
mee. De huid van de kop en de
borst van de larve barst open
en heel langzaam komt de volwassen libelle eruit gekropen.
Het beestje komt er behoorlijk
verfrommeld en kleurloos uit.
Door lichaamsvloeistof door
zijn kersverse lijfje te pompen,
begint het verkreukelde insect
steeds meer op een echte libelle te lijken. Een boterhammetje
mee is geen overbodige luxe,
want dit schouwspel kan wel
een uur of wat duren. Uiteindelijk heeft hij zich helemaal
opgepompt en kan voor het
eerst de wereld vliegend gaan
verkennen.
Een uitsluip-spektakel zit er
voor mij niet in. Het is al ver in
de middag als ik met Tamara
de kanoroute in de Kortenhoefse Plassen ga controleren. Het
lijkt wel of iedereen al is uitgeslopen: het stikt hier van de
libellen. Overal scheren kleine
helikopters over het water, het
riet en de legakkers. Opvallend
zijn degenen met een oranje-

bruin lijfje en smaragdgroene
ogen: de vroege glazenmakers. Deze libelle voelt zich helemaal thuis in het laagveengebied van de Vechtplassen. Hun
naam verraadt het al: vroege
glazenmakers zijn er snel bij
als het om uitsluipen gaat. In
lentes met hoge temperaturen
zie je ze al vanaf eind april,
maar dit jaar dus later.
Eigenlijk speelt het grootste
deel van hun leven zich onder
water af. Net als de larven van
andere libellen kunnen ze wel
één tot twee jaar in het water
wonen, voordat ze gaan uitsluipen. En als de larve het
dan eindelijk tot imago heeft
gebracht, leeft hij nog maar
enkele weken. Paren, eitjes afzetten en klaas is kees. Beetje
tragisch klinkt het wel!
Op de Kortenhoefse Plassen
is vandaag weinig van de tragiek te merken. Terwijl onze
kano’s door het gladde wateroppervlak snijden, vliegen de
libellen af en aan. Ze jagen op
kleine insecten, paren en landen af en toe op één van de
duizenden waterlelies en gele
plomp. Hoewel de imago’s een
kort leven is beschoren, is één
ding zeker: als wij na de zomer
onze warme kleren weer aantrekken, wacht er in het water
van de Vechtplassen weer een
nieuwe generatie larven op
hun uitkleed-moment.
Wil je ook te midden van een
bloemenzee libellen kijken?
Roei, kano of sup dan de kanoroute door de Kortenhoefse
Plassen (9 km).
Foto: Libellen (Odonata)
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Natuurmonumenten start petitie om insecten
te redden
WIJDEMEREN
Een petitie moet bewoners
en hun gemeenten bewust
maken van hun verantwoordelijkheid voor insecten binnen de bebouwde
kom. Boswachter Nynke
van der Ploeg: “Veel Nederlanders houden van
strak gemaaide perkjes en
hebben liefst geen onkruid
in tuin en straat.
We staan er vaak niet bij stil,
maar daarmee maken we het
insecten heel moeilijk om te
overleven. Het is tijd dat insecten een stem krijgen en we
hen in bescherming nemen.
We willen met deze petitie
mensen bewust maken van
het probleem en ze aansporen
in actie te komen.”
Een doodgereden wolf of
verweesde babydasjes beheersen soms dagenlang het
nieuws, maar over insecten
kijkt men nog te vaak heen.

Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren
zijn, maar wel superbelangrijk.
Een bron van leven. De petitie
moet bewoners en gemeentes aansporen om groen meer
ruimte te geven. De afgelopen
30 jaar is al driekwart van de
totale insectenpopulatie verdwenen. De gevolgen daarvan
zijn ook voor andere dieren en
planten rampzalig. Ons ecosysteem is een prachtig, maar
kwetsbaar geheel en om dat
gezond en intact te houden,
hebben we ook insecten hard
nodig.
Meer is minder
In je eigen tuin kun je veel
doen, en ook het groenbeheer
van gemeentes speelt hierin
een belangrijke rol. Daarom
roepen we iedereen op de petitie van Natuurmonumenten te
tekenen op www.natuurmonumenten.nl/teken/petitie. Boswachter Nynke: “Met de petitie
roepen wij alle gemeentes op

om insectvriendelijker te worden. Hoe? Als je bloemen en
planten meer ruimte geeft om
te bloeien, kunnen insecten
daar schuilen en voedsel vinden. Meer doen voor insecten
betekent in veel gevallen simpelweg ‘minder doen’. Bijvoorbeeld minder vaak maaien,
minder vaak een sloot uitbaggeren en meer ruimte creëren
waar ‘onkruid’ haar gang kan
gaan. Zo ontstaat er vanzelf
meer groen en meer kleur.”
Boswachter Nynke: “Het is
geweldig om te zien hoe snel
een berm weer zoemt als je er
op de goede manier mee om
gaat. Dus hoe meer mensen
hun tuin vergroenen en de petitie tekenen en hoe meer gemeentes meedoen, hoe beter.”

Foto: Azuurwaterjuffer

Recordaantal purperreigers geteld in			
Naardermeer
REGIO
Maar liefst 111 nesten telden de boswachters van
Natuurmonumenten bij de
jaarlijkse tellingen van de
purperreigers in het Naardermeer. Dat is het hoogste aantal in meer dan
veertig jaar van deze zeldzame reigersoort.
Boswachter Luc Hoogenstein
is razend enthousiast over dat
aantal: “In de jaren negentig
zaten hier nog maar eenentwintig broedparen van de purperreiger, dus dat is nu ruim
vijf keer zoveel. Dat is hartstikke goed nieuws, want het
betekent dat het Naardermeer
goed op orde is als leefgebied.
Ze vinden hier voldoende
voedsel, rust en broedgelegenheid.”
Jaarlijkse tellingen
Natuurmonumenten telt de
purperreigers jaarlijks omdat
het een Natura2000-soort is.
Dat betekent dat de soort in

Europa een beschermde vogel
is. Vroeger gebeurde dat altijd
vanuit een vliegtuig, maar vanwege corona zijn de boswachters overgestapt op het tellen
met een drone. Dat blijkt een
succes: “Met de drone kunnen
we de nesten nog beter zien.
En we vliegen voldoende hoog
om geen verstoring te geven,
dus de purperreigers trekken
zich er niets van aan”, aldus
Hoogenstein. Het vliegen met
een drone is in het Naardermeer alleen toegestaan voor
onderzoeksdoeleinden.
Rietkragen beschermen
In het Naardermeer broeden
de purperreigers in de rietkragen midden op het meer.
Hier zit de vogel relatief veilig
voor vijanden zoals vossen en
boommarters. Door ganzenvraat liep de rietgroei terug;
daarom bedachten de boswachters een list. “We hebben
een deel van de rietkragen
ingerasterd en dat blijkt goed
te werken,” vertelt Luc, “Jonge

Foto: Purperreiger: @Natuurmonumenten, Dick van Egmond Foto:

purperreigers komen vaak terug naar de plek waar ze geboren zijn. Maar dan moet die
plek wel geschikt zijn. Naast
rust en ruimte, moet er voldoende voedsel te vinden zijn.
Ze eten vooral vis en soms
pakken ze een muis mee. We
hebben er zelf wel eens eentje met een ringslang in zijn

snavel zien vliegen.” Met dank
aan de provincie Noord-Holland kan Natuurmonumenten
dit jaar nog eens vier kilometer
waterriet beschermen.
Purperreiger spotten
De purperreiger is wat kleiner
en slanker dan de veel bekendere blauwe reiger. Hun sierlij-

ke hals is oranjebruin gekleurd
met zwarte strepen. Je krijgt
deze fraaie reiger niet snel te
zien, maar vanaf de uitzichtpunten Meerkade en Muggenbult bij het Naardermeer heb je
een goede kans. Ook tijdens
de vaarexcursies zie je met
een beetje geluk deze bijzondere reiger vliegen.
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Theater Dillewijn lanceert nieuwe website
Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN
Vorige week trof u bij het
Weekblad Wijdemeren/ De
NieuwsSter het programmaboekje aan met wat er
komend seizoen te beleven
valt in Theater De Dillewijn.
Afgelopen weekend waren
ze startpunt van de Kunstroute Ankeveen en werd
ook de nieuwe website
gelanceerd. Jan van Ingen
verzorgt onder andere de
communicatie en licht een
en ander toe.

nabij de twaalf programma’s
doorgeschoven naar dit jaar.
Dat is ongeveer een derde,
dus tweederde is nieuw. Mijn
vrouw Karin doet overigens
de programmering.” Alles is
natuurlijk de moeite maar Jan
ziet dat er nu al een run is op
kaarten voor Loes Luca (comediènne), Carel Kraayenhof
(bandoneonist), Francis van
Broekhuizen & Gregor Bak
(sopraan & pianist) en Harry
Sacksioni (gitarist).

“Wat we nu hebben gedaan,
is dat we een nieuwe look en
feel gemaakt hebben. Het programma voor volgend seizoen
staat er in. Functionaliteiten
als kaarten kopen is er in gezet, dus dat is allemaal klaar.”
Na de lancering zijn en worden
nog op allerlei “i’s” puntjes gezet om de boel te perfectioneren.

Afwisseling troef bij De Dillewijn. Zo zijn er ook voor kinderen leuke voorstellingen. Ida
van Dril en Michiel Schreuders
doen een try out voor kids
vanaf zeven jaar. “Ze werkt
met poppen en dat doet ze
fantastisch!” Een ander type
highlight vindt plaats in het
voorjaar, wanneer er een theaterdiner wordt georganiseerd.
“Dat wordt een Franse avond
met chansons, georganiseerd
door restaurant Lekr.”

Wat verwacht Jan van het
komend seizoen? “Door alle
coronaperikelen zijn er om en

Bultpop is een bekend en terugkerend fenomeen op de
Ankeveense planken van De

Dillewijn. Ook dit jaar staan
een aantal avonden met het
concept van Ankeveense popen rockbands op het programma. Tot slot noemt Jan nog het
Amsterdams Kleinkunst Festival waarvan ze de afgelopen
jaren winnaars en ander aanstormend talent van hebben
mogen verwelkomen in het

dorp. Dit seizoen zullen bijvoorbeeld Stefano Keizers en
Rosa da Silva te zien zijn.
Ook bij De Dillewijn weten ze
natuurlijk niet precies wat de
omstandigheden bij de start
van het nieuwe seizoen zullen
zijn. “Ik kreeg wel een bericht
onder ogen dat bij ons hon-

derd mensen naar binnen mogen, mits je een corona vaccinatie bewijs hebt.” En dan met
z’n allen heerlijk genieten van
een enerverend en inspirerend
theaterseizoen!
Verdere info: www.dedillewijn.nl

Vrolijke start overdracht tuinderij Land en Boschzigt
Door: Wieneke Wolthuis

‘S- GRAVELAND
Sijmen Brandsma van
tuinderij Land en Boschzigt en zijn vrouw Sissie
Haijtema, gaan het stokje
overdragen aan Marieke
Bous. Ze werken al bijna
drie jaar samen. “Voordat
het zover is willen we de
grond veilig onderbrengen bij Stichting Grondbeheer zodat de grond
voor altijd biologisch dynamisch beheerd gaat
worden”, vertelt Sijmen.
Hij nodigt liefhebbers van
Land en Boschzigt uit om
bij te dragen.
“Het is hier een mooie hardwerkende tijd geweest, maar
er komt een tijd het over te
dragen”, vult Sissie aan.
Daarom zijn ze blij dat Stichting BD Grondbeheer bereid is met schenkgelden de
grond aan de Leeuwenlaan
in ’s-Graveland aan te kopen
en daarna te verpachten aan
voormalige stagiaire Marieke
Bous. Zaterdag 3 juli was de

start van hun campagne om
de gelden bijeen te brengen
tijdens de Jaardag van de landelijke Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw
en Voeding. Ruim 120 biodynamische boeren en tuinders
uit het land kwamen er bijeen.
Gezonde aarde, gezonde
voeding
Stichting BD Grondbeheer
staat voor een gezonde aarde, gezonde voeding en een
gezonde
economie.
Met
schenkgelden geven zij jonge tuinders grond onder de
voeten om met en voor de gemeenschap te kunnen telen.
Kees van Biert van BD Grondbeheer: “Als elke liefhebber
van Land en Boschzigt een
beetje bijdraagt, kan er op
deze prachtige tuin voor altijd
biologisch dynamisch geteeld
worden.”
Belangstellenden
kunnen via www.bdgrondbeheer.nl bijdragen in de vorm
van een schenking, lening of
eeuwigdurende obligatie.
Zelfoogsttuin
Land en Boschzigt is de oud-

Foto: Vlnr: Sijmen Brandsma, Sissie Haijtema, Marieke Bous en Kees van Biert van Stichting BD

ste biodynamische tuinderij
van Nederland en bestaat
volgend jaar 75 jaar. De overdracht wordt gezien als een
schenking aan de gemeenschap. Ruim 200 mensen
komen er wekelijks zelf oogsten. Sijmen: “Ouders met
kleine kinderen komen vaak
zaterdagochtend nadat we
de hele week met stagiaires,
vrijwilligers en hulpboeren
hebben gezaaid, gewied en

geschoffeld. Ik oogst dan tevredenheid en het lachen van
die kinderen. Echt geweldig.”
Loslaatdagen
“Het rust straks allemaal op
jouw schouders Marieke”, stelt
Kees van Biert aan het einde
van de Jaardag. Zij kreeg
een groot applaus en neemt
het graag op zich. Voorlopig
werken Sijmen Brandsma en
Marieke Bous nog samen.

Sijmen: “Plotseling met pensioen gaan is niet geschikt voor
mij. Daarom begin ik gewoon
met minderen. Donderdag en
vrijdag zijn mijn loslaatdagen.
In de tuin gaat alles gewoon
door. Daar ben ik zeker van.
We zijn heel blij in Marieke
een opvolgster gevonden te
hebben met de juiste kwaliteiten om dit bijzondere bedrijf
verder te dragen.”
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WordPaintisme
LOOSDRECHT
Innoverend Loosdrechtse
kunstenaar en journalist
Frank Scheers heeft in
2018 de nieuwe kunstvorm
WordPaintisme bedacht.
Tussen 2018 en heden
heeft Frank Scheers ruim
1000 nieuwe Nederlandse,
Engelse, Franse, Duitse
en Italiaanse woorden bedacht. Een voorbeeld is
het woord ‘Darmetiquetteservetje’. Dit is een ander
woord voor ‘Toiletpapier’.

samenhangende teksten in
diverse kleurpatronen. Voor
de kunstliefhebbers is het de
uitdaging om zelf te interpreteren wat Frank Scheers bedoelt
met zijn WordPaintings. Frank
Scheers gebruikt zijn nieuwe
woorden met een bepaald
doel. Hij wil de kijkers laten nadenken over een nieuw woord

’t KOOR! :
of zin met nieuwe woorden en
men een eigen invulling laten
bedenken, zoals kunst in feite
werkt. Frank Scheers: “Mijn
kwasten reinig ik in koolzuurhoudend mineraalwater. Geeft
een speciaal gevoel.” De kunstenaar exposeert momenteel
in Eetcafé Muze bij Wisseloord
in Hilversum.

WordPaintisme is een nieuwe
abstracte kunstvorm, waarbij
niet de verf het schilderij abstract maakt, maar de woordkeuze. WordPaintings zijn
zogenaamde ‘Histoires Ridicules’. De woorden worden,
net als verf bij een normaal
abstract schilderij, gemengd.
Kunstenaar
Karel
Appel,
Franks voorbeeld, schilderde
abstract met zijn verf, kwasten
en verfmessen. Frank Scheers
benut de verf om de abstracte
woorden te schilderen op het
canvas. Dit resulteert in niet

Bovenbouwfeest Sterrenwachter
Loosdrecht
door: Pauline Huijzer

LOOSDRECHT
Onlangs was het bovenbouwfeest (groep 6, 7 en 8)
voor 75 kinderen van Jenaplanschool de Sterrenwachter in Loosdrecht. Vorig jaar gooide corona roet
in het eten en ook dit jaar
bleef het lang spannend of
het feest door mocht gaan.
De organisatie was in handen van een aantal ouders
van kinderen uit groep 8
en mede dankzij een aantal betrokken ondernemers
uit onze regio werd het een
onvergetelijke avond.
De ouders van een van de
leerlingen stelden hun tuin met
zwembad voor de gelegenheid
beschikbaar. Na het plaatsen
van een aantal grote tenten en
feestelijke aankleding (onder
meer ballonnen van Etalagebureau Eva Maria Dijkman)
deed de locatie denken aan
een echt festivalterrein. Dat
gevoel werd benadrukt door-

dat aannemer Eric Bosman
twee Dixies regelde. De kinderen konden hun energie goed
kwijt op de muziek van de DJ
(een van de vaders), met de
vele meegebrachte spelletjes
en op de Wipe Out van Partykist uit Hilversum. Hun suikerspinnen én de pizza’s van Mrs.
Italy waren daarna een heerlijke snack. Tussendoor konden
de kinderen op de picknickbanken van Van Hellemond
Sport bijkomen van alle activiteiten. Schoonmaakbedrijf

Vincent Hamming organiseerde een optreden van zanger
Dennis van Veen wat voor nog
meer gezelligheid zorgde.
Iedereen genoot volop, al was
het zwemmen voor de meeste
tieners toch de échte kers op
de taart. Bij het verschijnen
van deze Nieuwsster heeft
groep 8 inmiddels afscheid genomen van hun basisschool.
Dit jaar vliegen 23 kinderen uit
naar de middelbare school.

we mogen weer

HILVERSUM
Eindelijk, op donderdag
1 juli jl. mochten we weer
met z’n allen in onze ‘eigen’
studio 4 in het MCO in Hilversum repeteren. Ons geduld was danig op de proef
gesteld, want de laatste
reguliere repetitie dateerde
alweer van 12 maart 2020.
Een aantal leden was wel
via zoom blijven zingen en
een enkele keer was nog
in beperkte bezetting gerepeteerd, maar nu voelde
het weer bijna als normaal.
Bijna, want de 1,5 meter is
nog wel van kracht, maar
daar leent deze mooie studio 4 zich uitstekend voor.
Het was geweldig om iedereen weer ‘live’ te zien en onder de bezielende leiding van
dirigent Vladimir en pianiste
Ludmila aan de slag te gaan.
Vooralsnog met het repertoire
voor ons 10-jarig jubileumconcert, dat eigenlijk dit jaar zou
plaatsvinden, maar dat wij
noodgedwongen hebben moeten doorschuiven naar 2022.
2021 willen wij overigens niet
helemaal concertloos laten en
daarom kondigen wij met veel

genoegen ons kerstconcert
aan, dat wij op zaterdag 18 december gaan geven in de grote Sint-Vituskerk in Hilversum.
Verdere informatie hierover
volgt.
De wereld gaat weer langzaam
open en dat is wellicht ook een
mooi moment om je keel weer
open te zetten en je aan te
sluiten bij onze gezellige vereniging. Schuif gewoon eens
een keer aan om te kijken,
te luisteren of mee te zingen.
Voor de vakantie repeteren wij
nog twee keer (8 en 15 juli) en
daarna starten we weer op 2
september. Als het je wat lijkt,
mag je na de 1ste keer nog
4x meedoen voordat je beslist
om al dan niet lid te worden.
De drempel ligt echt niet hoog
en als je de stoute schoenen
gaat aantrekken, stuur dan
even een mailtje naar secretaris@tkoor.nl, want dan ligt er
een gastenmap voor je klaar
en krijg je een buddy toegewezen die je wegwijs maakt.
We repeteren op de donderdagavond van 19.45-22.00
uur in het Muziekcentrum van
de Omroep, Heuvellaan 33 in
Hilversum.
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Nieuw in Oud Loosdrecht:
Josy Store home & fashion

Het wordt steeds leuker aan de Oud-Loosdrechtsedijk 112
LOOSDRECHT
Zeker met de komst
van Josy Store Home &
Fashion. Wij zijn Sylvia
en Hanna, beide woonachtig in Oud-Loosdrecht.
Wij zijn schoonzussen en
vriendinnen van elkaar. De
winkel is tot stand gekomen na een lange wens en
tijdens gezellige etentjes
met elkaar. Zo kwamen wij
bij Beeldenmakerij Renee
Beekmans, Renee maakt
aan de hand van jouw speciale (levens)moment een
zeer persoonlijk, waardevol en tastbaar kunstwerk
en Yvonne van Almaren
maakt een Bewaarde Herinnering. Yvonne heeft
een boekbinderij en maakt
mooie producten, waardevolle boeken, mappen
en dozen van prachtig

papier, linnen en andere
onverwachte
materialen
gemaakt in het Atelier a/d
Dijk terecht.
Daar was de vide in de loods
beschikbaar. Na een paar
maanden druk met regelen,
verbouwen en inrichten zijn wij
trots op het resultaat. Sinds 4
juni jl. hebben wij onze deur
geopend van onze gezellige
winkel Josy Store.
We verkopen kleding van diverse merken die wij samen
met veel plezier en zorg samenstellen voor onze winkel.
Dit geldt natuurlijk ook voor
de tassen, sieraden (o.a. een
collectie sieraden van By
Blomme Jewellery ) en andere
accessoires, maar ook home
decoratie vazen, kussens etc.
leuke mooie artikelen om in

je huis een gezellig sfeertje te
creëren.
Ook zijn we bezig om leuke
oude gebruikte home decoratie in een nieuw jasje te steken. Elke week gaan we weer
op pad om hippe, aparte en
mooie nieuwe items voor in de
winkel te vinden. Dus… zoek
je iets moois voor jezelf of een
cadeautje. Kom vooral eens
langs bij ons gezellige Atelier
a/d Dijk , waarin Josy Store
Home & Fashion is gehuisvest. (koffie staat klaar). Onze
openingstijden: ma., di., do.
en vr. 13.00 tot 17.00 uur, wo.
10.00 tot 17.00 uur, za. en zo.
zijn wij gesloten.
Josy Store Home & Fashion In
het Atelier a/d Dijk; Oud Loosdrechtsedijk 112, 1231 ND
LOOSDRECHT

(U kunt ons herkennen aan de
Beachvlag aan de weg, gratis
parkeren voor de deur).

We mogen los!!

Volg ons voor de collectie:
Facebook josystorehomeandfashion of instagram josystore_homeandfashion

Met je personeel, vrienden of familie varen op de
Loosdrechtse, Vecht & Plassen

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

Gratis
Fles bubbels
+

5% lezers korting

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

vermeld
LZ-2021

