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Geslaagde duikactie

NIEUWSSTER
opschonen Wastobbe
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT

Op initiatief van Louk Welter,
coördinator water en duurzaamheid van de gemeente
en met medewerking van Bas
Immerzeel, dorpscoördinator,
werd afgelopen weekend een
duikactie georganiseerd voor
het opschonen van grote delen
van de Wastobbe. Duikcentrum Loosdrecht onder leiding
van Master Scuba Diver en
instructeur Phil Rustell was onmiddellijk bereid om gratis hun
medewerking te verlenen. De
aftrap werd zaterdagmorgen bij
jachthaven Het Anker verricht
door burgemeester Crys Larson door het overhandigen van
werkhandschoenen aan Phil
Rustell. Zij memoreerde het
belang van deze actie en hoopte dat het niet alleen zou leiden
tot het schoonmaken van de
Wastobbe maar ook tot een besef, vooral bij de jeugd, dat lege

samenwerking met
De ondiepe VOOR
Wastobbe,
WEEKBLAD
OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
in het oostelijk gedeelte
van de Tweede Plas, is op
mooie dagen een geliefde
plek om zich op een boot
of in het water te vermaken. Volgens overlevering
was dit vroeger de plek
waar de vrouwen de was
deden. Door de geringe
diepte leent het zich heden
ten dagen voor het wassen
van de buitenkant van de
boten. Echter, ook in coronatijd, een ontmoetingsplaats waar het inwendige
wordt gewassen met ruime
hoeveelheden alcohol. Dit
heeft helaas er toe geleid
dat flesjes, blikjes, etc. in
het water verdwijnen met
mogelijk kwalijke gevolgen
voor zwemmers en natuur.

WWW.TRAPKANO.NL
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Foto: Het duikteam

flessen en blikjes niet in het
water thuis horen maar meegenomen dienden te worden.
Hierna begaven de duikers zich
in boten die ter beschikking waren gesteld door Jasper Blom
van Het Anker naar een, door
het Plassenschap, afgebakend
perceel in de Wastobbe. Om
te voorkomen dat de duikers
gevaar liepen werd het perceel
bewaakt door de Boa’s van
de gemeente en het Plassenschap.

Twee dagen duiken
Om half elf begaven de 8 duikers zich te water om in troebel
water en veelal op de tast zaken naar boven te halen die er
niet thuis horen. Om half een,
nadat de zuurstofflessen leeg
waren, was het tijd voor de
lunch. Deze en de borrelhapjes
na afloop werden gratis geserveerd door restaurant Anderz
aan de Oud Loosdrechtsedijk,
daar mee aangevend hoezeer
zij deze actie omarmden. In de
middag, voorzien van verse
lucht werden de werkzaamhe-
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Bent u steeds nét te laat?
NVM aankoopexpert nodig?

035-5825333
035-5825333
www.veermanmakelaars.nl
www.veermanmakelaars.nl
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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

den voortgezet. Zaken die boven water kwamen werden in
containers gestort welke zich
bevonden op het werkschip van
het Plassenschap. Ook zondag
gingen de duikers onvermoeibaar verder terwijl buiten de
afzetting de Wastobbe weer vol
lag met boten. Hopelijk realiseerden zij zich dat dit ook voor
hen werd gedaan en dat sociale controle onderling kan leiden
tot het meenemen van het afval
in plaats van het in het water te
gooien. Zondagmiddag werden
de werkzaamheden, iets eerder dan voorzien, beëindigd
vanwege een aan de rand van
de afzetting gezonken speedboot met teveel opvarenden.
Ze kwamen met de schrik vrij.
Twee keer nadenken
Met tevredenheid kon Louk
Welter terugkijken op een geslaagde actie mede dankzij
het vermoeiende werk van het
duikteam, het prachtige weer
en hetgeen naar boven was
gehaald. In de bakken was een
grote hoeveelheid flessen en
glasscherven te zien als ook
ankers, accu’s, vistuig, huls
van munitie, buitenboord motor
en zelfs een IPhone 12.
-Lees verder op pagina 2
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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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Nieuw!!

De Vis Prinses nu ook in
Loosdrecht!
Wij verkopen alle verse vis,
o.a. Kibbeling • Lekkerbekken • Nieuwe haring
• Zalm • Garnalen enz. enz.

LET OP!!!

Tussen 12.00 en 14.00 uur krijgt elke klant een

gratis haring!!

De Vis Prinses

Tel. 06-57155798

Elke vrijdag van 11.00 - 17.00 uur.
Vuntusplein Loosdrecht, naast AH.

-Vervolg van voorpagina

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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
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

Louk Welter hoopt dat deze
voor iedereen zichtbare actie
in de Wastobbe ertoe leidt dat
mensen wel twee keer nadenken voor zij iets in het water
gooien. Zonder de medewerking en bijdrage van de sponsors was dit niet mogelijk geweest. Zijn dank gaat vooral uit
naar Duikcentrum Loosdrecht
maar ook naar Jachthaven Het
Anker, Restaurant Anderz, de
Gemeente, het Plassenschap,
Green Joy, Kapitein Turf en
Natuurmonumenten.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons iedere donderdag BIEFSTUKDAG
Malse Biefstuk
per stuk
Kogelbiefstuk, nog malser
per stuk

Bieftartaartjes

€ 2,75
€ 3,50

4 halen 3 betalen!

Vrijdag 23 en zaterdag 24 juli

Sla in voor de vakantie en ontvang bij een besteding vanaf 20 euro
een LEVERWORSTJE t.w.v. € 3,50 HELEMAAL GRATIS!

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

LET OP!!!
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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Bezuinigingen Regio heroverwogen
Dienstverlening GAD blijft
REGIO
Het algemeen bestuur van
Regio Gooi en Vechtstreek
heeft de Regiobegroting
2022-2025 in de vergadering van 8 juli vastgesteld.
Het bestuur heeft de voorgestelde bezuinigingen bijgesteld en gezocht naar de
gemene deler in de zienswijzen van de gemeenteraden.
De gemeenten hebben het
Regiobestuur eerder gevraagd
om te bezuinigen en een lagere gemeentelijke bijdrage
te realiseren. Hiervoor is een
breed maatregelen pakket gepresenteerd.
De gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben in reactie op
deze voorstellen zienswijzen

ingediend op de Regiobegroting 2022 – 2025. De bezuiniging op de Regioconservator
wordt niet doorgevoerd en de
dienstverlening van de GAD
wordt aangepast.
Regioconservator
De gemeenten hebben met
het oog op het belang van de
culturele samenwerking binnen de regio gevraagd om de
bezuiniging op de Regioconservator niet door te voeren.
Er is onvoldoende draagvlak
bij de gemeenteraden voor
deze bezuiniging.
Kwaliteit
dienstverlening
GAD
De gemeenteraden zijn bezorgd over de bezuinigingen op de inzameling van
het huishoudelijk afval. Men
vreest voor een te grote achteruitgang van de kwaliteit van

dienstverlening van de GAD
en de financiële gevolgen bij
de verenigingen en instellingen van papierinzameling. Het
Regiobestuur heeft gehoor gegeven aan de wens tot behoud
van de huidige openingstijden
van de scheidingsstations
en de inzamelfrequentie van
het huishoudelijk afval wordt
aangepast. Zo wordt de inzameling van het restafval verhoogd van driewekelijks naar
tweewekelijks en het restafval
wordt afwisselend ingezameld
met het GFT. In de zomerperiode kunnen inwoners dan
wekelijks hun stinkende GFT
afval kwijt.
Oud papier
Verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben
lange tijd hun bijdrage geleverd aan de inzameling van
oud papier en karton. De laat-

ste jaren is de hoeveelheid
oud papier en karton enorm
gestegen. Ook is het vanwege
Arbowetgeving en veiligheidsregels steeds lastiger voor de
GAD vrijwilligers als belader in
te zetten. Om te zorgen voor
een toekomstbestendige inzameling van oud papier en karton breekt het Regiobestuur
nu met de traditie van vrijwillige papierinzameling. Vanwege de financiële impact komt
er een overgangsregeling voor
de verenigingen voor de duur
van 3 jaar. Uitgangspunt is dat
de vergoeding in deze periode op het huidige niveau blijft.
In deze periode gaat de GAD
aan de slag met de verenigingen en gemeenten om te komen tot een alternatieve inzet
van de vrijwilligers. Te denken
valt aan zwerfafval ruimen,
schoonmaken inzamelvoorzieningen, educatie op scholen of

inzamelacties organiseren van
bijvoorbeeld elektrische apparaten.
Andere bezuinigingen
De andere bezuinigingen bij
de GAD kunnen rekenen op
draagvlak onder de gemeenten. Er komt een ophaaltarief
per keer, per kuub voor grof
huishoudelijk afval en tuinafval en een tarief voor puin- en
bouwafval. Met deze tarieven
zit de GAD ongeveer op het
landelijke gemiddeld niveau.
Ook wordt gestopt met de uitgifte van de gratis PMD zakken omdat er voor inwoners
voldoende alternatieven voorhanden zijn. Met dit pakket
aan maatregelen wordt enerzijds tegemoet gekomen aan
de noodzaak tot bezuiniging
en anderzijds wordt de dienstverlening zoveel mogelijk in
stand gehouden.

Leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar
REGIO
Vanaf 1 augustus wordt
het leerlingenvervoer verzorgd door Vervoer Gooi
en Vechtstreek, een organisatie waarin zeven regiogemeenten samenwerken.
Dit is de eerste gemeentelijke organisatie in Nederland die het vervoer van

kwetsbare groepen zelf organiseert én uitvoert.

pen efficiënter, duurzamer én
weer persoonlijk maken.

Het vervoer van de leerlingen
besteden de gemeenten niet
uit, maar verzorgen zij vanuit
Vervoer Gooi en Vechtstreek
zelf. Op die manier willen de
zeven regiogemeenten het
vervoer van kwetsbare groe-

Chauffeurs
Veel leerlingen hebben behoefte aan stabiliteit en regelmaat. Ook voor ouders en
verzorgers is het belangrijk dat
ze een vaste chauffeur hebben die ze persoonlijk kennen.

Daarom komt de chauffeur in
de week voordat het nieuwe
schooljaar begint bij hen langs
om kennis te maken. Vervoer
Gooi en Vechtstreek is nog
op zoek naar extra chauffeurs
leerlingenvervoer,
mensen
met hart voor kinderen met
een kleine of grotere beperking. De functie is bij uitstek

geschikt voor mensen met
veel rijervaring, die zich graag
een aantal uren per dag willen
inzetten voor deze bijzondere
kinderen. Meer informatie op
www.vervoergv.nl/solliciteren.

Addendum AEDs/reanimatie Wijdemeren
Door: Frits Reijsenbach de
Haan

BREUKELEVEEN
Breukeleveen en het Breukeleveense Meentje zijn al een
tijdje bezig met het organiseren van zoveel AEDs dat bij
een hartprobleem in deze 2
buurtschappen een AED met
hulpverlener binnen 6 minuten
aanwezig kan zijn. Voor een
deel van de kosten hebben wij
een subsidie van de gemeente
gekregen via Bas Immerzeel,
onze buurtcoördinator, waarvoor bij deze nogmaals veel
dank. Het resultaat is nu dat
er beschermde, dus in een
afgesloten kast met pincode,
AEDs hangen op Herenweg
39 (Charlois) en 71 (Galerie

Wijdemeren) waarbij de bewoners hiervan de verantwoordelijkheid voor de benodigde
ruimte en elektriciteit hebben
genomen. Deze AEDs zijn ook
aangemeld bij HartSlagNu.
Daarnaast is er, zoals eerder
gemeld, een beschermde AED
bij jachtmakelaardij de Valk op
Breukeleveense Meentje 6 en
nog een reeds bestaande bij
de bakkerij van Smolders op
Herenweg 80. Het is de bedoeling dat t.z.t. er voor de bewoners van Breukeleveen en
het Meentje een AED (opfris)
training georganiseerd wordt.
Hiermee zijn er voldoende
AEDs voor niet alleen de bewoners van Breukeleveen en
het Meentje maar ook, indien
nodig, voor recreanten in de

buurtschappen en (fietsende)
voorbijgangers. We hopen na-

tuurlijk dat de AEDs nooit gebruikt hoeven te worden.
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Hogere deelname
Rijksvaccinatieprogramma

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
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:

● APK

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

● Airco service

- 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
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK

2 VACATURES:
WWW.

- bereid tot het volgen van cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede

VAKGARAGELAMME.NL
2 VACATURES:

-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
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 en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg

TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
t.a.v.Jan Zwagerman
STUUR DE SOLLICITATIE

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

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

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101

1394 AE Nederhorst den Berg

Foto: Sander Heezen

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

Door: Saskia Luijer

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Aardbeienrondo’s
€ 1,50 per stuk

WIJDEMEREN
In 2020 is de vaccinatiegraad in Wijdemeren opnieuw gestegen. Het meest
opvallend is de toename
bij de HPV-vaccinaties van
58,8 naar 78,9%. Deze prik
beschermt meisjes tegen
baarmoederhalskanker.
Daarnaast is in 2020 voor
het eerst een schatting gemaakt van het aantal zwangeren dat de 22 wekenprik
haalt. Van de zwangeren
uit Wijdemeren heeft 84%
dit vaccin tegen kinkhoest
gekregen.
In Nederland krijgen kinderen
volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccinaties tegen twaalf besmettelijke
ziekten. Alle kinderen uit Wijdemeren worden hiervoor uitgenodigd door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Dit
gebeurt in samenwerking met
het RIVM. Het RIVM beschrijft
elk jaar hoeveel kinderen zijn
gevaccineerd en berekent
daarmee de vaccinatiegraad.
Recent is dit bekend gemaakt
voor het jaar 2020. De algemene conclusie is dat in Wijdemeren de vaccinatiegraad
vaak boven of rond het landelijk gemiddelde ligt. Voor geïnteresseerden volgt hieronder
meer informatie in detail.
Vaccinatiegraad
Door de diversiteit aan vaccinaties en de verschillende
leeftijdsgroepen is de deel-

name aan het RVP niet uit te
drukken in één getal. De vaccinatiegraad wordt per vaccinatie vastgesteld, op verschillende leeftijden.
0 tot 2-jarigen
In de leeftijd van 0 tot 2 jaar
worden de meeste vaccinaties
aanboden. Tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP),
haemophilus influenzae type
b, hepatitis B, pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte
en bof, mazelen, rodehond
(BMR). In 2020 heeft landelijk
91,3% van de 2-jarigen alle
prikken gehaald. In Wijdemeren was dat 94,7 procent.
4-jarigen
Op de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen de DKTP-prik
halen. Landelijk deed 92,0 %
dit. In Wijdemeren 93,9 procent.
9-jarigen
Kinderen van 9 jaar kunnen
twee vaccinaties krijgen: de
DTP en BMR. In Wijdemeren
haalde 90,1% de DTP (landelijk 88,9) en 89,7 de BMR (landelijk 89,0).
12-jarigen
De deelname aan de HPV-vaccinaties is zowel landelijk als
lokaal flink gestegen. In 2020
haalde 78,9% van de 12-jarige
meisjes uit Wijdemeren de prik
(landelijk 63,1). In 2019 lag dit
percentage op 58,8 (landelijk
53,0). Deze vaccinatiegraad is
nog nooit zo hoog geweest!

Adolescenten
Vanwege de uitbraak van de
meningokokkenziekte kregen
adolescenten geboren tussen
2001 en 2005 een vaccinatie
tegen meningokokken aangeboden. In Wijdemeren haalde
88,0 % van de adolescenten
deze prik (landelijk 86,5).
Zwangeren
Eind 2019 is de 22 wekenprik aan het RVP toegevoegd.
Met deze vaccinatie wordt de
pasgeboren baby beter beschermd tegen kinkhoest. De
schatting is dat landelijk 70%
van de zwangeren deze prik in
2020 haalde. In Wijdemeren
was dat 84%.
Niet gevaccineerd
In het jaarverslag heeft het
RIVM ook gekeken naar het
percentage kinderen dat op
2-jarige leeftijd geen enkele
vaccinatie heeft gekregen. In
Wijdemeren is dat 2,3%. Landelijk 4,4.
Coronapandemie
De genoemde cijfers hebben
betrekking op de periode voorafgaand aan de coronapandemie. Het lijkt erop dat de maatregelen vanwege de uitbraak
van het coronavirus weinig
negatieve invloed hebben gehad op het aantal kinderen dat
tijdens de pandemie is gevaccineerd. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen
kan pas volgend jaar worden
berekend.

Wijdemeren
informeren

21 juli 2021

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Corona sociaal
herstelfonds

Zorgt u minimaal acht uur per week en drie
maanden achter elkaar voor familie of vrienden?
Vraag tot 1 september 2021 een mantelzorgwaardering aan via www.wijdemeren.nl/mantelzorg.
Vragen? Neem contact op met de consulenten
van het sociaal domein via telefoonnummer 14 035.

Door de coronacrisis belanden steeds meer
Nederlanders in eenzaamheid of armoede.
Daarom stelt het Oranje Fonds ruim 4 miljoen euro
ter beschikking in het Corona sociaal herstelfonds.
Bent u betrokken bij een project tegen eenzaamheid?
Dien dan uw aanvraag in via www.oranjefonds.nl.

Volg ons ook op:

Mantelzorgwaardering

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Op vakantie? Voorkom inbraak!
Gaat u binnenkort op vakantie of
dagjes weg? Heerlijk! Het is helaas
ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze zien dat bewoners
van huis zijn.
Een goed beveiligde afgesloten woning én
oplettend gedrag van uzelf en uw buren,
zorgt voor maximaal 90 procent minder kans
op een inbraak.

Welke maatregelen kunt u nemen?
- Vertel uw buren dat u op vakantie gaat of
een dagje weg bent.
- Zorg voor goede buitenverlichting.
- Doe de deuren op slot en sluit de ramen.
- Zorg dat het hang- en sluitwerk voldoet aan
het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Leg kostbare spullen uit het zicht.
- Zorg ervoor dat heggen en struiken kort
gesnoeid zijn, zodat uw buren en voorbijgangers een oogje in het zeil kunnen houden.

Ziet u iets verdachts?
Bel dan 112 om dit te melden bij de politie.
Neem nooit onnodig risico. Noteer het
kenteken als u verdachte personen ziet
met een auto. Doe ook altijd aangifte bij
een (poging tot) inbraak. Bel daarvoor met
de politie via 0900 8844.
Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing
(05.07.21)
- Loodijk 15: plaatsen erker (01.07.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: het plaatsen van een beschoeiing (13.07.21)
- Platanenlaan 40: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde (13.07.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnumer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen uitweg (01.07.21)
- Meenthof 19b: vervangen bestaande gevelreclame (06.07.21)
- Lepelaarlaan 29: plaatsen dakkapel voorzijde
(11.07.21)

Loosdrecht
- Golfslag 7: plaatsen dakkapel (07.07.21)
- Lindelaan 90: plaatsen erker (04.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: plaatsen tuinhuis
(04.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen
woning en plaatsen bijgebouw (12.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival 18 september 2021 (08.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats, verplaatsen opslag en vervangen loods
(06.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 256f: vervangen
beschoeiing en steiger (30.06.21)
- Pampus 19: uitbreiden woning (05.07.21)
- Rembrandtlaan 19: wijzigen constructie (06.07.21)
- Spinaker 4: realiseren golfkering (01.07.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 32: realiseren schuur (06.07.21)
- Noordereinde 60 en 60a: afwijken bestemmingsplan kantoor naar detailhandel/opleidingscentrum voor 10 jaar (08.07.21)
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
(Le Reve Weids) (07.07.21)

Kortenhoef

(08.07.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
(08.07.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 220a: Terras aan de
Plas (07.07.21)

Disclaimer

Loosdrecht

Ter inzage

Nederhorst den Berg

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.

- Hinderdam 17: wijzigen voorgevel (02.07.21)

Bezwaar indienen

- Kalverstraat (ong): bouwen slipway en vlonder
(09.07.21)

Rectificatie

Op 7 juli 2021 publiceerde de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor het vergroten van
de uitbouw op ’t Jagerspaadje 9 in Loosdrecht. Het
juiste adres is echter ’t Jagerspaadje 19a in Loosdrecht.
> Weigering omgevingsvergunning

Loosdrecht
- Industrieweg 22: reviseren milieuvergunning
(08.07.21)

Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 29: plaatsen twee dakkapellen

Drank- en horecavergunning

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.

>

- De Kreek 4: uitbreiden woning (14.07.21)
- Dirk Smorenberglaan 47: plaatsen dakkapel
(14.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen gevel
(01.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verplaatsen brug
(01.07.21)
- Spinaker 4: uitbreiden terras en bouwen
golfkering (09.07.21)
- Trekpad 25: vervangen recreatieark (14.07.21)

>

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsplan voormalige ijsclubkantine naar wonen
(09.07.21)

- Kerklaan 22: bouwen garage (07.07.21)

Loosdrecht

Overig

Voor het indienen van beroep: zie kader.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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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Themadagen modelbouw in

Ervaringen van een

Hilversum

vrijwilliger in de

HILVERSUM
Al sinds 1972 is op de zolder van het gebouw De
Geus aan de Geuzenweg in
Hilversum de Modelbouw
Vereniging Hilversum gehuisvest.
Deze vereniging bestaat zelfs
al sinds 1961. Bij deze vereniging draait het niet alleen
om treintjes hoewel dit een
belangrijke afdeling is; ook
botenbouwers en zelfs vliegtuigbouwers vinden hier hun
plezier. De vereniging telt momenteel 40 leden die samen
werken aan interessante en
steeds wisselende projecten.

Zo bouwde de MVH een grote modeltreinbaan van station
Hilversum en omgeving anno
1935 waar nog steeds weer
nieuwe werkzaamheden worden uitgevoerd. En er is een
treinbaan gebouwd in een
berglandschap die volledig is
gedigitaliseerd. De botenbouwers hebben een model van
de bekende raderboot Mississippi gebouwd, en een prachtige Chinese jonk.
Mogelijk vindt u modelbouw interessant maar is het een grote stap om lid te worden. Om
u daarbij te helpen organiseert
de vereniging in augustus een

aantal themazondagen. Om
de groepen niet te groot te laten worden, en om een beetje
een idee te hebben op hoeveel
mensen we moeten rekenen,
neem contact op met Ruud
Vetter op nummer: 06 88 80
83 68.

hospice zorg
Ingrid Bergstein werkt als vrijwilliger bij Inovum op palliatieve
afdeling de Ster in verpleeghuis de Beukenhof.

Maandag van 19:30 tot 21:30,
dinsdag en woensdag van
9:30 tot 16:00 uur; Buurtcentrum ‘De Geus’, Geuzenweg
84 in Hilversum; lidmaatschap:
€ 55,- per jaar; Zie ook; www.
modelbouwvereniginghilversum.nl.

“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken, inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder
opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”
Vorige week vrijdag vlogen deze twee vliegtuigjes over onze dorpen als eerbetoon aan
Peter R. de Vries.

Nieuw! Ecosloepen in Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Nieuw in Nederhorst den Berg,
www.ecosloepen.nl voor verhuur van elektrische sloepen.
Verhuur is ontstaan, omdat
ik vanuit mijn studie gestimuleerd werd om een bedrijf op
te zetten. Niet vreemd natuurlijk om dan ook iets in boten
te gaan doen als je ouders
een jachthaven hebben. Met
veel plezier en enthousiasme verhuur ik 2 verschillende
type sloepen op de Vecht of
de Spiegelplas. Alle vier elektrische sloepen zijn te varen
zonder vaarbewijs.
Voordelen van elektrisch varen: In een elektrische boot
vaar je zonder geluid. Het
zijn zogenaamde fluisterbo-

ten. Met een elektrische boot
verstoor je de omgeving dus
niet. Vogels vliegen niet op en
dieren blijven staan en je hoort
alle geluiden om je heen, of
ervaart juist absolute stilte op
het kabbelen van het water
tegen de boot na. Doordat u
veel meer kunt genieten van
de rust en stilte op het water
wordt varen een stuk leuker.
Een ecosloep huren is ook erg
leuk voor bedrijfsfeestjes of
verjaardagen. Langs de Vecht
zijn diverse bezienswaardigheden en restaurants om er
een leuke dag van te maken.
Ook is het mogelijk om sups
te huren bij ecosloepen.nl. Dit
doet ecosloepen.nl in samenwerking met supschool Kiboco
uit Bussum. Je kunt deze sups

huren voor op de Spiegeplas.
De sups zijn al te huren vanaf 2 uur voor € 25. Er is ook
een mogelijkheid om hier les
in te krijgen. Interesse om een
sloep of een sup te huren? Kijk
op www.ecosloepen.nl of bel:
06-20863638 voor de mogelijkheden (Mike Bergman).

Vorige maand reed ik nog
naar China
Nu moet ik een proeve van
bekwaamheid afleggen met
mijn scootmobiel
Het werk als vrijwilliger in een
hospice brengt met zich mee
dat ik een grote diversiteit aan
mensen ontmoet. Ieder met
een eigen verhaal, levenswijsheid en eigenaardigheden.
Ik ontmoette een nieuwe cliënt die in mijn ogen nog best
fit was voor een hospice cliënt. Hij had kort voor onze
ontmoeting gehoord dat hij
terminaal ziek was. Omdat hij
alleen woonde koos hij voor
verzorging in de Beukenhof.
In geuren en kleuren vertelde
hij over zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Hij reed de
hele wereld over in zijn enorme vrachtwagencombinatie.
Tot er een grote streep door

de rekening werd gezet door
zijn niet te behandelen ziekte.
Om toch nog enigszins mobiel
te blijven vroeg hij zijn zoon
een scootmobiel aan te vragen bij de gemeente. Helaas
raakte de aanvraag verstrikt
in de nodige bureaucratie. Hij
verwachtte dat de scootmobiel nog weken op zich zou
laten wachten. Tijd die zijn
vader naar alle waarschijnlijkheid niet meer had. Daarom
werd besloten een scootmobiel te huren. Meneer wilde
ritjes naar zijn huis maken om
alvast wat aan kant te krijgen
en ook nog wat gezelligheid
bij vrienden zoeken. Maar
wat schetste zijn, en eerlijk
gezegd ook mijn verbazing?
Alvorens hij door het gebouw
mocht rijden met zijn zelf geregelde scootmobiel moest
hij een proeve van bekwaamheid afleggen met iemand uit
de zorg als examinator. Hij
vertelde mij na dit gebeuren:
“ Vorige maand reed ik met
mijn 30 ton wegende vrachtwagen combinatie naar de
Chinese muur en nu moest ik
een proeve van bekwaamheid
afleggen met mijn scootmobiel!”. Hij kon er gelukkig de
humor van inzien. Mij zette
het echter aan het denken.
Slaan we soms niet door met
het toepassen van de regels
en het vermijden van ieder risico?
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Bantambrug feestelijk geopend
’S-GRAVELAND
Bantambrug is de naam
van de nieuwe brug op de
Oude Meentweg – op de
grens van Hilversum en
’s-Graveland – die op donderdag 15 juli officieel is
geopend. De naam van de
brug verwijst naar de nabijgelegen buitenplaats Bantam.
Er is een keuze gemaakt uit
meer dan 40 inzendingen die
binnenkwamen na een oproep
om een naam te bedenken
voor deze brug die voorheen
naamloos was. Bij de opening kreeg de bedenker van
de naam, de Loosdrechtse
kunstenaar Frank Scheers,
bloemen uit handen van Arno
Scheepers, wethouder openbare ruimte.
De brug ligt op de route vanaf
Hilversum tussen de Boslaan
en de Spanderslaan, net voorbij beeldentuin De Zanderij. De
vorige brug dateerde uit 1984
en was aan het eind van zijn levensduur. De brug rust op een

nieuwe ondersteuning, maar is
ontworpen in lijn met de vorige
brug. De nieuwe brug is een
stalen brug met één overspanning in plaats van drie, een
zogenaamde Thorcabrug en
moet circa 60 jaar meegaan.
Er gaat veel recreatieverkeer
overheen, van wandelaars tot
mountainbikers. Ook is de brug
een veelgebruikte fietsroute
voor woon-, werk- en schoolverkeer. Daarnaast wordt de
brug ook door zwaarder verkeer gebruikt.
Scheepers: “De brug staat op
een bijzondere en prachtige
plek omringd door historische
buitenplaatsen en midden in de
natuur, vlakbij de buitenplaats
Bantam. De brug symboliseert
de verbinding naar dit prachtige landgoed, dat veel Hilversummers goed kennen.”
Scheers: ”Ik ken deze prachtige plek, waar de brug ligt en
de natuur zich op een enorme
manier openbaart, goed. Een
heerlijke omgeving waar rust
en de natuur elkaar ontmoeten.

Ik zag tijdens het bedenken van
een naam op een landkaart dat
Bantam het verlengde is van
de Oude Meentweg, daarom
vond ik de naam Bantambrug
goed in het geheel passen.
Daarnaast klinkt het ook mooi,

Bantambrug. Net als Bantambos hetgeen iets verder is gelegen richting Bussum. Leuk om
te noemen is dat ik op dit moment aan het exposeren ben in
Eetcafé Muze bij Wisseloord bij
de beroemde Wisseloord stu-

dio’s in de wijk Trompenberg
en dit is op loopafstand van de
Bantambrug. Overigens voel ik
mij vereerd dat de gemeente
Hilversum mijn naam heeft gekozen.”

Verwondering in het bos
Door: Niels van der Horst

’S- GRAVELAND
Klassieke en wereldmuziek
voerden er de boventoon.
De omgeving is prachtig,
de aankleding perfect en
de omstandigheden waren
optimaal. Wonderfeel 2021
was volop genieten.
Het was voor mij de eerste
keer dat ik het festival bezocht.
Samen met vriendin en vrienden gingen we op het eind van
de zaterdagmiddag het terrein op. We wisten al dat we
eerst wat wilden gaan eten bij
de foodtruck van Bennie Blij.
Alleen die naam al verdiende
ons bezoek. Inderdaad blij van
het eten kregen we op het aangrenzende podium het eerste
concert voorgeschoteld.
Het Chianti Ensemble speelde
pianokwintetten van Fauré en
Schumann. Het optreden was
van een kwalitatief hoogstaand
niveau en met het zonnetje op
de wangen, een ‘leckere witte
vrouw’ in m’n hand (zo heette
het biertje!) en de liefste dame

aan mijn zijde, was de ervaring
meteen al nauwelijks meer te
overtreffen. Toch lukte dat later
wel.
Hoppen
Onder de noemer Storyteller
bood Boi Akih kristalheldere
zang en muziek met Indonesisch DNA en jazz-invloeden.
Dat was op het zogeheten
Weiland podium. Terug naar
het hoofdterrein ging het om
weer klassiek klassiek. Telemanns werken met Poolse
invloeden (Polonoise) dwarrelden en vloeiden over ons heen
door toedoen van Holland Baroque en violiste Aisslinn Nosky. Het was prettig braaf, wat
de gelegenheid bood om ook
even naar de andere kant van
het festivalterrein te hoppen.
Daar liet Neo-Fanfare 9x13
zien hoe je fanfaremuziek ook
kan benaderen. Met een rijk
afwisselende
choreografie,
meeslepende muziek, humor
en interactie met het publiek
was hun optreden compleet
anders dan welke fanfare je
daarvoor ook hebt gezien.

Foto: Wende Snijders

Hoogtepunt
Natuurlijk was er meer om van
te genieten maar één concert
sprong er die avond toch wel
duidelijk uit. Nota bene een
vervangende act. Het ging om
het optreden van Wende Snijders met het Amsterdam Sinfonietta. Wende manifesteerde
zich als een heus kunstenares.
Ze wist de disciplines muziek,

woord en menselijke expressie schijnbaar moeiteloos in
een grote feestelijk pot om te
smelten tot vloeibaar gouden
momenten voor haar toehoorders. Een programma vol sterke teksten, pophits, klassieke
topwerken, intimiteit en humor
met het publiek tovert je ter
plekke om tot een bewonderaar. Het was een krachtig pro-

gramma en ook optreden van
deze getalenteerde dame met
heldere en kristallen stem. Dit
alles omlijst door de enthousiaste en onmisbare vakmensen
van Amsterdam Sinfonietta.
Voor ons had er die dag iets
meer klassiek op het programma mogen staan maar wij
gaan volgend jaar weer!

n.
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FAMILIEBERICHTEN
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
Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig
ingeslapen mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

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

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

Tuinhulp gezocht, 1x per
14 dgn. Snoeien, onkruid,
bosmaaien. Breukeleveen
Tel.: 0646606392

Jan van der Vliet
echtgenoot van Marry van der Vliet - Mijnhout

5 Loosdrecht, 20 juli 1941

c Loosdrecht, 30 juni 2021
Marry
Jan en Ruth
Bente, Myrthe
Mariska en Melanie

bezorgers gezocht!!!
Food is onze Passie!
Wil jij wat bijverdienen
in de vakantietijd?

De NieuwsSter

zoekt bezorgers om
in de vakantietĳd op
woensdag in Loosdrecht
ons weekblad te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

Food
is onze
Passie!

Ben jij commercieel, gedreven en een teamspeler
die het heerlijk lijkt om in food te werken?

Medewerker Sales Support – fulltime
Wij zoeken een enthousiaste medewerker Sales Support die het leuk
vindt om het team te komen versterken en met ons de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijkse orderproces binnen Bickery.
Efficiënte en foutloze orderentry, overdracht naar orderplanning,
facturering, beheren CRM, verwerken van creditnota’s, onderhouden
poolpalletregistratie, voorkomen van out of stock en zendingen
aanmelden bij DC’s.
Ben je geïnteresseerd, heb je MBO+ niveau, gevoel voor cijfers
en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum? Mail dan
naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
www.bickery.nl

Ook zo dol op Kerst en wil je daar het liefst het hele jaar mee bezig zijn? Ben jij een echte netwerker,
is samenwerken je tweede natuur en ben je sales-minded, solliciteer dan bij Bickery Food Group B.V.,
dé food leverancier voor Kerst- en Geschenkpakketten.

Accountmanager Kerst & Private Label Divisie 32 uur
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het gehele verkoop- proces vanaf het eerste contact met
de klant tot de uiteindelijke levering van de kerstcollectie. Je bent een schakel tussen de klant en de interne
organisatie en verkoopt, adviseert en ondersteunt jouw relaties. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de
verkoop van private label lijnen van bestaande en nieuwe klanten. In deze functie rapporteer je rechtstreeks
aan de Commercieel Directeur en werk je nauw samen met de afdelingen Inkoop, Verkoop en Logistiek.
Je bent:
•
Gedreven, daadkrachtig, enthousiast en accuraat;
•
Communicatief vaardig met een vlotte pen;
•
Klantgericht en flexibel;
•
Een organisatietalent;
•
Woonachtig binnen een straal van 25 km rond
’s-Graveland.

Je hebt:
•
Commerciële (sales) ervaring;
•
HBO werk- en denkniveau;
•
MS Office skills;
•
Belangstelling voor stijl, trends en bent
handig op sociale media.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
www.bickery.nl

Je krijgt:
•
Een afwisselende functie, fijne collega’s, een professioneel bedrijf, een passend salaris, een informele
bedrijfscultuur en ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Wanneer je nu denkt: ‘hé, ze hebben het over mij’ stuur dan zo snel mogelijk je C.V. en motivatie naar:
oscar.sjoerds@bickery.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
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Nog meer OERRR in de zomer
‘S- GRAVELAND
Bouw op vrijdag 23 juli
mee aan onze insectenhotels in de nieuwe bloemenweide op de ’s- Gravelandse buitenplaatsen. Samen
met de boswachter ga je
op pad en richt je één van
de vijf insectenhotels in.
Deze activiteit is geschikt
voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar en duurt
minimaal 1,5 uur. Er zijn
steeds minder insecten in
Nederland. En dat is heel
slecht nieuws! Wist je dat
insecten heel nuttig zijn?
Ze zijn onmisbaar voor
het groeien van bloemen,
fruit en planten. Daarnaast
helpen ze ook met het opruimen van de natuur. We
moeten de nuttige kruipers
een handje helpen!
Watersafari
Ga op zondag 25 juli (11.00
uur tot 12.30 uur) of op vrijdag
30 juli (14.30 uur tot 16.00 u.)
met de boswachter mee op
watersafari en ontdek in anderhalf uur wat er leeft in het

water: vang en zoek! Deze
activiteit is voor gezinnen met
kinderen vanaf 4 jaar. In het
bezoekerscentrum krijg je een
schepnetje, een bak en een
zoekkaart mee. Bij het water
laat de boswachter je zien hoe
je de diertjes het beste kunt
vangen. Gevangen?! Nadat je
ze goed hebt bekeken, zet je
ze natuurlijk weer voorzichtig
terug in het water.
Bossafari
Ga zaterdag 31 juli samen
met de boswachter op safari over de buitenplaatsen van
‘s-Graveland. Deze wandeling is speciaal voor gezinnen
met kinderen vanaf 4 jaar. Je
gaat hier niet opzoek naar de
Big Five, maar naar de vele
kleine bewoners van het bos.
Gewapend met een loeppotje en een zoekkaart ga je op
jacht in de wonderlijke wereld
van de kleine kruipers. Ontdek
wat een regenworm eet en
hoeveel pootjes een pissebed
heeft. De boswachter vertelt
je leuke weetjes en heeft antwoord op al je vragen.

Spanningsboog
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Als autosleutels in de bestekbak weggelegd worden, een
veelgebruikte kruiwagen zoek
blijft en niemand weet ervan,
de afspraak met de veearts
verkeerd in de agenda staat, ik
m’n tandartsafspraak vergeet
en 3x een half woord nòg niet
genoeg is om elkaar te begrijpen, dan is het eind juni. In dit
geval begin juli, want alles is
laat dit seizoen. Behalve een
jaarritme van voorjaar, zomer,
najaar en winter, van grond
bewerken, zaaien, oogsten is
er ook een spanningsboog in
onze hoofden. In de winter maken we het teeltplan, bestellen
we alles wat nodig is. In het
voorjaar realiseren we alles,
maken we lange dagen. Sturen
bij, schakelen van plan A naar
B of weer terug, al naar de wisselende omstandigheden van
het weer, de beschikbare hulp,
wel of niet aangekomen plantmateriaal enz. En eind juni is
de koek dan eventjes op. Vooral na dit voorjaar, te vergelijken
met tweemaal de Mt Ventoux

en de Col de Madeleine er achteraan. Misverstandjes, kwijtraken, vergeten, het hoort er allemaal bij. Gelukkig weten we uit
ervaring dat het ook weer voorbij gaat, over een week of drie
zijn deze hobbeltjes genomen
en fietsen we vrolijk richting de
eindstreep. Nu die kruiwagen
nog vinden..
Op mijn fietsdag ben ik op weg
naar Tuinderij Leyduin toevallig langs een nieuw initiatief
gekomen, ‘Herenboeren aan
den Drecht’ in Leimuiden. Net
begonnen in juni met een enthousiast team deelnemers.
Dank jullie wel voor de koffie.
En tuinderij Leijduin was weer
een inspiratiebron met o.a. een
prachtige bloementuin. Ook inspirerend als je van moderne
kunst houdt: museum LAM in
Lisse. Moderne kunst met voeding als hoofdthema. Heel erg
de moeite waard. Ondertussen
zijn Annelijn en Joost druk met
onze grondactie, daar hoeven
wij gelukkig niet aan te denken.
We hopen we nog van vele zomers vol overvloed te kunnen
genieten.

Foto: @Natuurmonumenten- Eric Bergmeester

Handig om te weten:
Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent; Koop
van tevoren je tickets online;
Dit is een gezinsexcursie, ook

volwassenen melden zich aan;
Honden kunnen niet mee.

54b, 1243 JJ ; ’s-Graveland;
035 – 656 3080;

Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
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Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Door: Tamara Overbeek

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

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

Levendige legakkers
Vraag jij je wel eens af waarom de stroken land in de Ankeveense en Kortenhoefse
Plassen zo lang en smal zijn?
De oorsprong daarvan gaat
helemaal terug naar de 16e
eeuw, in de tijd van de turfwinning. Hout was toen schaars,
dus waarmee moesten mensen hun kachel opstoken? Ze
gingen op zoek naar een vervangende brandstof. Ze ontdekten dat veengrond, als het
gedroogd was, goed brandde.
Dit gedroogde veen wordt ook
wel turf genoemd, vandaar de
term turfwinning. Doordat er
grote stukken veengrond in
lange rechte stroken werd afgegraven, ontstonden er langgerekte gaten met water. Dit
werden petgaten genoemd.
Tussen de petgaten bleven
lange stroken land over waar
het veen te drogen werd gelegd; de legakkers. Deze
petgaten en legakkers zijn
cultuurhistorisch heel waardevol, omdat deze ons doen
herinneren aan de turfwinning.
Een stukje geschiedenis van
Nederland dat iedereen als
kind op school geleerd heeft.
Maar legakkers zijn ook voor
de natuur belangrijk. Ze zorgen voor luwte op het water,

zodat waterplanten meer houvast hebben. En in de struiken
en het riet op de legakkers vinden veel vogels een plek om
te broeden.
Beschermen
Zo’n honderd jaar geleden
lagen er veel meer legakkers
in de Vechtplassen, maar geholpen door wind en golfslag zijn er heel wat opgeslokt
door het soms ruige water.
Kijk maar eens naar topografische kaarten van rond het jaar
1900 op www.topotijdreis.nl.
Natuurmonumenten probeert
de overgebleven kwetsbare legakkers te beschermen.
Dat doen we vooral door ze te
beschoeien. We brengen een
stevige rand aan, waardoor ze
beter bestand zijn tegen wind
en water.
De meeste legakkers zijn in
de loop der jaren begroeid

met struiken en bomen. Als
de grote bomen tijdens een
storm omwaaien, kunnen ze
met hun wortels een hele legakker verwoesten. Daarom
doen we aan hakhoutbeheer.
Elke 6 jaar worden alle bomen
en struiken op de legakkers
omgezaagd. Dit gebeurt om
de beurt, zodat er altijd ergens
broedgelegenheid te vinden
is. Dit hakhoutbeheer is veel
werk, omdat er verspreid over
de Vechtplassen veel legakkers liggen. Gelukkig hebben
we een grote groep enthousiaste vrijwilligers die ons daar
bij helpt. In de Ankeveense,
Kortenhoefse en Tienhovense Plassen en het Hol gaat er
wekelijks een boot vol mensen
gewapend met zaag en takkenschaar de jonge boompjes
en struiken te lijf. Als het hout
weg is, krijgt het riet weer een
kans om te groeien. En in dat
riet vinden vogels als de rietzanger, snor en rietgors een
plekje om te broeden. Tot de
legakker na 5 jaar weer vol
staat met bomen en struiken,
maar dan is er wel weer een
andere legakker waar ze hun
ei kwijt kunnen.
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NK Palingroken 2021

It Giet Net Oan

gaat niet door

Feestweekend alsnog afgelast
LOOSDRECHT
Het Loosdrechts Mega
Lang Super Groot Fantastisch SLOEP Feest Weekend van 8 tot en met 12
september is alsnog afgelast. Helaas heeft het bestuur van Stichting SLOEP
het lange feestweekeinde moeten afblazen. Met
pijn in het hart, een beetje
moedeloos maar weloverwogen gezien alle coronaontwikkelingen en – maatregelen voor nu en in de
aankomende weken.
Uiteraard blijft de gezondheid

KORTENHOEF
De besturen van de Vechtplassen Palingroken Commissie (VPC) en Behoud
Leefbaarheid Oud-Kortenhoef (BLOK) hebben besloten dat het Nederlands
Kampioenschap
Palingroken 2021 op de eerste
zaterdag van september
definitief niet doorgaat.
Afgelopen maand leek het er
sterk op dat Nederland in de
zomer van 2021 definitief van
het coronaslot zou gaan. De
snelle daling van het aantal
covid-19 besmettingen leidde tot vergaand versoepelen
van de coronamaatregelen.
Als organisatoren zijn de VPC
en BLOK daarom enthousiast
aan de slag gegaan met de
vergunningaanvraag van het
NKP. Dat was ingewikkelder
dan normaal: er moest nog
steeds rekening gehouden
worden met extra vereisten
zoals het controleren van
vaccinatie- en testbewijzen,
het creëren van voldoende
doorloopruimte, enzovoorts.
Uiteindelijk lag er een draaiboek op tafel dat in onze ogen
goed tegemoetkwam aan de
eisen die gesteld werden aan
de veiligheid. Helaas werd dit
plan wreed ingehaald door de
realiteit: de versoepelingen
van eind juni hebben ervoor
gezorgd dat de besmettings-

van bezoekers en (nog belangrijker) die van de SLOEP-vrijwilligers voorop staan waarmee dit besluit onvermijdelijk
werd. Ook de extra maatregelen die getroffen moeten worden bij de toegang, toezicht,
indeling en omvang van het
feestterrein, de diverse beperkingen en aanvullingen voor
verschillende activiteiten en
feestelijkheden maken een
verantwoorde en beheersbare organisatie nagenoeg
onmogelijk. Het bestuur van
Stichting SLOEP bedankt alle
vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, instellingen en de ge-

meente voor de enorme inzet
in de afgelopen coronatijd en
voor alle moeite om te zoeken
naar mogelijkheden voor de
organisatie van activiteiten en
evenementen. Op een paar
uitzonderingen na waren deze
voorbereidingen uiteindelijk
tevergeefs, maar toch telkens
weer het enthousiasme getuigt van grote klasse!
Voor 2022 gaat Stichting
SLOEP weer vol passie inzetten op een stevig en mooi in te
vullen (uitgesteld) 25-jarig jubileum-feest-jaar. ‘Blijf gezond
en tot ziens in de Feesttent’.

cijfers opliepen naar recordhoogte. Dat leidde ertoe dat
de overheid nieuwe maatregelen invoerde voor evenementen.
Moeilijke afweging
De organisatoren zagen zich
voor een moeilijk vraagstuk
gesteld: aan de ene kant wilden ze uiteraard dat het NKP,
zo belangrijk voor de palingrookgemeenschap en het
dorp Kortenhoef, kon doorgaan. Aan de andere kant
zou het zelfs in afgeslankte
vorm heel moeilijk worden het
evenement te organiseren op
een manier waarmee aan alle
veiligheidseisen werd voldaan
en kans op overdracht van
het virus minimaal was. VPC
en BLOK voelen zich als organisatoren verantwoordelijk
voor de gezondheid van bezoekers, rokers, vrijwilligers
en omwonenden; hun veiligheid staat altijd voorop. In
gezamenlijk beraad van beide
besturen hebben zij daarom
helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om het
NKP 2021 niet te laten doorgaan. Ze gaan er vanuit dat
het kampioenschap volgend
jaar wel kan plaatsvinden, het
voor dit jaar opgestelde draaiboek zal daar zeker bij helpen. Tot 3 september 2022!

Schapenscheerdersfeest
Dierenweide Zonnehoeve
LOOSDRECHT
Zaterdag 24 juli tussen
10.00 en 15.00 uur worden
de schapen van Dierenweide Zonnehoeve met de
hand geschoren.
Normaal gebeurt dit elektrisch, maar men heeft iemand gevonden die dit nog op
de ouderwetse manier met de
hand doet en tussentijds allerlei uitleg zal geven en vragen

beantwoorden. Er is die dag
voldoende tijd om het scheren
te bekijken, aangezien er 10
schapen geschoren worden.
Daarnaast is er voor kinderen
een knipkaart te koop voor €
5,00 om spelletjes te doen en
prijsjes te winnen. Vanuit de
opgeknapte keet zullen versnaperingen worden verzorgd
die voor een klein bedrag verkrijgbaar zijn. De Dierenweide
is de laatste tijd door de vrij-

willigers enorm opgeknapt. Er
is een nieuw chalet met gordijntjes door de konijntjes in
gebruik genomen. En er zijn
ook weer nieuwe dieren bij
gekomen. De twee nieuwste
aanwinsten,
dwergezeltjes
Dirkje en Kuifje, kijken al reikhalzend uit naar jullie komst.
De Dierenweide draait op giften en donaties, een bijdrage
is dus nooit weg.

het met omliggende dorpen
fuseerde tot Wijdemeren. De
videofilm is van de Historische Kring van Nederhorst
den Berg. Deze week deel 2.
In TV Magazine is een aantal
onderwerpen, waaronder het

fotofestival in Naarden, de
herdenking van de slachtoffers van MH17, een promotievideo van Ondernemend
Wijdemeren en de nieuwe
bussen die rijden in de regio.

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 21
juli: GooiTV gaat terug in de
tijd, naar 2001. Een blik op
de laatste maanden van Nederhorst den Berg als zelfstandige gemeente voordat
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1 jaar Albert Heijn Loosdrecht
LOOSDRECHT
Albert Heijn Loosdrecht is
21 juli een jaar open en wat
voor een jaar. “Met trots
kijk ik met mijn team terug naar alle uitdagingen,
kansen, mijlpalen en beproevingen”, zegt Dennis
Lankreijer, eigenaar van de
Albert Heijn Loosdrecht.
“En wat voelen wij ons
welkom in ons dorp.”
Op een zonnige dag, midden
in een bijzonder warme zomer, openden wij op 21 juli om
10:00 uur de deur van onze
nieuwe Albert Heijn. Een complete winkel, waarbij wij verrassen met ons assortiment.
Afrekenen via de zelfscan was
nog wel even onwennig, maar
inmiddels volledig omarmd.
De grote koelkast, zoals wij in
de wandelgangen worden genoemd, geeft menigeen zijn of
haar dagelijks loopje, soms 1,
vaak 2 en zelfs 3 keer per dag.
Natuurlijk zijn wij in een bijzonder jaar opengegaan. Van een

hete zomer met vele badgasten tot Loosdrecht als epicentrum van schaatsend Nederland. Maar ook corona met alle
maatregelen, stroomstoring,
wegafsluiting of juist extreme
drukte van enthousiaste jeugd.
Kortom, we hebben veel geleerd en na dit jaar worden we
steeds minder verrast.
Elke week beter
Elke week proberen wij het
een beetje beter te doen. We
luisteren goed naar onze klanten en passen ons assortiment
aan. Zo zijn de originele Nespresso cups toegevoegd,
maar ook een Postnl punt. De
winkel is duurzaam gebouwd,
met alle nieuwste technieken
om energie te besparen, maar
wist je dat wij ook volledig van
het gas af zijn. De toevoeging
van het concept Too good to
go, draagt bij aan het voorkomen van onnodig voedselverspilling. Samen met Albert
Heijn maken we nu stappen
om het gebruik van plastic te
reduceren. Kortom, ook duur-

zaamheid is een belangrijk
thema voor ons.
Ook het team heeft mooie
sprongen gemaakt en zijn inmiddels bekende gezichten
geworden. Elke dag staan ze
paraat om verse broodjes te

bakken, u te helpen bij de zelfscan of druk bezig met de beschikbaarheid van onze producten. Het was een stap in
het diepe, u vroeg zich af; komen ze de winter wel door? En
Yes, natuurlijk gaan wij naar
winter nummer 2. Woensdag

vieren we een klein feestje en
voor onze vaste gasten hebben wij deze week een leuke
geste. En zoals ik altijd afsluit,
welkom bij Albert Heijn Loosdrecht!

Dammerweg 8 te Nederhorst den Berg

• 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

Altijd al groot(s) willen wonen,
aan het water, in een dorp
en toch vlakbij Amsterdam?
Dit is uw kans!
Een prachtige plek op 5.865 m² eigen grond
en water, direct aan het kristalheldere water
van de Spiegelplas gelegen.
Wonen, werken, recreëren.
Een toplocatie aan de Spiegelplas!

Nieuwstad 26 • 1381 CC Weesp • 0294-484441 • kdg.nu

